
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  contractării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice din comuna Bănia . 

 
Consiliul local al comunei Bănia intrunit in şedinţă ordinară; 
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si de rapoartele 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  
Văzând prevederile art.21 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând in considerare  prevederile art.I, alin.2 din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere 

a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(9), art.45 și art. 115 al.(1) lit. „b”  din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 Se aprobă contractarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice din  comuna Bănia. 

Art.2 (1)Se mandatează primarul  comunei Bănia să negocieze şi să incheie cu cabinetele de 
avocatură contractele de servicii juridice de  consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică pentru 
procesele in care sunt părţi comuna Bănia, consiliul local al  comunei Bănia, primarul  comunei Bănia, 
primăria  comunei Bănia.   

(2)Conducătorii instituţiilor publice din subordinea consiliului local vor incheia contractele de servicii 
juridice de  consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică cu cabinetele de avocatură doar cu 
avizul prealabil al primarului. 

Art.3 Onorariile pentru asistenţă/reprezentare in instanţă vor fi negociate in funcţie de 
complexitatea dosarelor, de valoarea acestora, de expertiza şi reputaţia avocaţilor, precum si de resursele 
bugetare si patrimoniale ale comunei Bănia. 

Art.4 Onorariile pentru consultanţă juridică generală vor putea fi negociate pentru o anumită 
activitate sau ca si consultanţă juridică permanentă. 

Art.5 Ulterior incheierii contractelor prevăzute la art.3-4, Primarul comunei Bănia va informa 
consiliul local cu privire la contractele incheiate si onorariile negociate si acceptate.  

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică si intră in vigoare in temeiul prevederilor art.48 alin.2) şi 
art.49 din  Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, la: 

-Instituţia prefectului judeţul Caraş-Severin; 
-primarul comunei Bănia; 
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