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JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

fj 

HOTARARE 
privind aprobarea incheierii contractului de 

consultanta/asistentalreprezentare juridica in vederea apararii intereselor 
Ora~ului Breaza prin Primar, Primarului ora~ului Breaza, Primariei 
ora~ului Breaza precum ~i ale Comisiei Locale de aplicare a Legii n r. 

18/1991, in fata instantelor de judecata 

Avand in vedere referatul de aprobare nr.l5772/16.10.2019, forrnulata de dl. Gheorghe 
Richea, Primarul ora~ului Breaza; 

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr. l5773/16.10.2019, intocmjt de dna.Tudor Ruxandra, 

consilier juridic in cadrul Primariei ora~ului Breaza; 
- raportul de specialitate nr.l5774/16.10.2019, intocrrut de dna. Sichim Elena, Sef 

Serviciu financiar-contabil; 
- avizul Comisiei pentru prognoza . .. buget-finante, administrarea domeniului 

public ~i privat, comert ~i servicii din cadrul Consmului Local a1 ora~ului Breaza; 
- avizul Comisiei pentru administratie publica !ocala, juridic, relatii cu publicul ~~ 

disciplina; 
-avizul juridic nr.15775/16.1 0.2019 al secretarului ora~ului Breaza; 

in conformHate cu prevederiJe: 
- art.I, alin.2, lit."b" din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a 

cheltuielilor publice ~i intarirea disciplinei financiare ~i de modificare ~i completare a unor acte 
normative; 

- art.109 ~i art.129, a1in.(14), lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
In temeiul art.l39 alin.(l), coroborat cu art.l96, alin.(l) lit. a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta hotarare: 

Art.l. Se aproba incheierea contractului de consultanta/ asistenta/ reprezentare 
juridica cu SP ARL Nastase ~i Asociatii prin avocat coordonator Nastase Grigore Marian 
in vederea apararii intereselor Ora~ului Breaza prin Primar, Primarului or~ului Breaza, 
Primariei ora~ului Breaza precum ~i ale Comisiei Locale de aplicare a Legii nr. 1811991 , 
in fata instantelor de judecata, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare 

Art.2. Se imputemice~te Primarul ora~ullli Breaza sa semneze pentru ~i in numele 
Ora~ului Breaza, contractu} de asistenta juridica ~i imputernicire avocatiala. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunkata prin grija Serviciului Administratie Publica 
Locala: Institutiei Prefectului Prahova, Compartimentului juridic, Serviciului fmanciar-
contabil, Serviciului PFI-API. _.;:.-:::..;:::::.;:~-::, 

.;.:·\..: ... /':. 1\ ! .. . \~ 
,-~., ( ' ~/~-\·\~-. ·, -;. Pre~edinte de ~ed.inta, 

Consilier local, 
Toader Aurelian 

Breaza, 31 octombrie 2019 
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Contrasemneaza, 
Secretar ora~, 

Maria-Cwta ·n 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOV A 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

Anexa Ia HCL nr. 127/31.10.2019 

CONTRACT PRIVIND SERVICIILE DE CONSULTANT AI ASISTENT Al 
.., A - -

REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR 
ORA~ULUI BREAZA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI ORA~ULUI 

BREAZA, PRIMARIEI ORA~ULUI BREAZA PRECUM ~I ALE COMISIEI · 
LOCALE DE APLICARE A LEG II NR. 18/1991, iN F ATA INST ANTELOR 

DEJUDECATA 
NR. __________ _ 

I- PARTILE CONTRACTANTE: 

A) ORA~UL BREAZA, ca persoana juridica de drept public, avand 
sediul in Breaza,str. Republicii, nr. 82B, cont nr. deschis 
Ia Trezoreria Campina, cod fiscal 2845486, legal reprezentat prin Domnul Primar 
Richea Gheorghe, in calitate de CLIENT (denumit in continuare ~i 

, BENEFICIAR", , AUTORITATE CONTRACT ANT A", , ACHIZITOR"), 
~i 
B) SPARL Nastase ~i Asociatii prin avocat coordonator Nastase 

Grigore Marian cu sediul in in calitate de CONSULT ANT (denumitii 
in continuare ~i ,,PRESTA TOR", ,EXECUT ANT"), 

Avand in vedere, Legea nr.Sl / 1995 privind organizarea ~i exercitarea 
profesiei de avocat, republicatii, Statutul Profesiei de Avocat, OUG nr.26/20 12 
privind unele masuri de reducere a cheltuielilor pub lice, prevederile art.29 alin.3 
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, prevederile art. 109 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

in aplicarea HCL nr ....................... partile contractante au con venit sa 
incheie prezentul contract de prestari servicii cu respectarea urmatoarelor 
clauze: 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.l. Obiectul contractului 11 reprezinta: acordarea, la cerere, de servicii 
de asistenta ~i consultanta juridica, anticipat sau in vederea pregatirii procedurii 
judiciare, promovarea de actiuni in fata instantelor de judecata la 
solicitarea Autoritatii Contractante, intampinari, sustinere ~i reprezentare, 
promovare cai de atac in conditiile Codului de Procedura Civila in dosarele 
repartizate, studi i dosare ( dupa caz- asistarea, reprezentarea, redactarea de acte, 
cereri, cai de atac precum ~i orice alte activitati prevazute de Legea nr. 51 / 1995) 
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pentru Or~ul Breaza prin Primar, Primarul ora~ului Breaza, Primaria ora~ului 
Breaza , Comisiei · Locale de aplicare a Legii nr. 18/ 1991. 

Art.2. Obiectul contractului consta in principal, dar tara a se limita Ia, in: 
Asistarea sau reprezentarea paqii Ia mediere/ conciliere precum ~i servicii 

de asistenta ~i consultanta juridica, anticipat sau in vederea pregatirii procedurii 
judiciare, in cazul in care exista indicii concrete ~i o probabilitate ridicata ca speta 
ce face obiectul contractului sa faca obiectul unor noi astfel de proceduri; 

F ormularea de cereri in fata instantelor de judecata 
Art.3. Serviciile de asistenta ~i reprezentare juridica ce urmeaza a fi 

prestate conform prezentului contract constau, in principal, in: 
a) Cu privire Ia serviciile de asistenta juridica ~i reprezentare juridica a 

Clientului in dosarele aflate in prezent pe rolul instantelor judecatore~ti, 
Consultantul va proceda la informarea Clientului in legatura cu eventuala 
actualizare (noi aparitii/amendamente/modificari legislative/ 
abrogarilrepublicari) a cadrului legal cu privire Ia domeniile de 
interes, precum ~i cu privire Ia masurile pe care trebuie sa le aplice Clientul in 
vederea conformarii cu dispozitiile legale aplicabile, daca este cazul; 

b) Cu privire Ia promovarea unor noi actiuni ~i/sau demersuri, in masura 
in care vor fi identificate, in fata instantelor de judecata ~i/sau autoritatilor publice, 
in legatura cu raporturile contractuale ale Clientului sau cu orice problema 
juridica aparuta, dar numai cu acordul Clientului, Consultantul va redacta toate 
actele de procedura, va reprezenta Clientul in fata instantelor de judecata ~i va 
efectua orice alte demersuri pentru ca interesele Clientului sa fie aparate. 

Art.4. (l)De asemenea, serviciile de asistenta juridica ~i reprezentare vor 
consta ~i in reprezentarea Clientului Ia procedura de conciliere ~i mediere ori de 
dite ori este nevoie in fata oricaror autoritati publice ~i a oricaror instante de 
judecata, in legatura cu obiectul contractului ~i vor implica intocmirea actelor de 
procedura necesare pentru realizarea sau conservarea drepturilor ~i 

intereselor legitime ale Clientului, indeplinirea oricaror 
formalitati ~i/sau operatiuni necesare ocrotirii ~~ apararii 

intereselor Clientului. 
(2)In indeplinireaacestui serviciu, Consultantul va depune 

diligentele necesare pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor de 
consultanta, asistenta juridica ~i reprezentare, corespunzator principiilor 
deontologiei profesionale, precum ~i pentru realizarea ~i conservarea drepturilor ~i 
intereselor legitime ale Clientului, cu respectarea procedurilor legale ~i a normelor 
juridice in vigoare. 

ill. PRETUL CONTRACTULUI 

Art.S. (1) Onorariul va fi in cuantum de 4500 lei fara TV Ape luna. 
Art.6. Plata se va efectua in baza facturii fiscale emise lunar de catre 

Prestator insotita de un raport de activitate. Facturile vor fi achitate de catre 
Beneficiar, prin virament, tn tennen de maxim 15 zile de Ia data inregistrarii lor Ia 
Primaria ora~ului Breaza. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 



Art. 7. Prestatorul se obliga: 
a) sa depuna toata diligenta pentru a rezolva intocmai ~i Ia 

timp cazurile/dosarele incredintate de Client; 
b) sa nu asiste, sa nu reprezinte ~i sa nu acorde consultanta juridica unor 

pfu-ti cu interese contrare Clientului; sa nu angajeze sau sa efectueze nicio activitate 
in detrimentul intereselor legitime ale Clientului; 

c) Ia solicitarea Autoritatii Contractante, va transmite lucrarile 
efectuate cu eel putin 2 zile inainte de termenul depunerii acestora in instanta; 

d) sa asigure substituirea de catre un alt avocat, in cazul in care nu-~i poate 
aduce Ia indeplinire atributiile, pentru a nu aduce prejudicii Clientului; 

e) sa participe in numele Beneficiarului Ia concilieri sau proceduri de 
mediere ori de cate ori este necesar; 

f) sa asigure prezenta ori de cate ori este nevoie Ia Primaria Ora~ului 
Breaza pentru ridicarea documentelor ~i ori de cate ori e necesar, Ia solicitarea 
Autoritatii Contractante, in vederea asigurarii termenelor date de instanta; 

g) sa transmita in termen de maxim 15 zile de Ia obtinerea legalizarii, 
hotararile judecatore~ti pentru a fi inaintate organelor de executare silita; 

It) sa intocmeasca lunar un raport de activitate cu privire Ia activitatea 
desfasurata. 

i) sa prezinte Autoritatii Contractante, dosarul de instanta ~i stadiul 
acestuia In termen de maxim 5 zile de la solicitare; 

j) sa asigure depunerea la termen in instanta a inscrisurilor solicitate ~i 

predate de catre Autoritatea Contractanta, in caz contrar- suportand sanctiunile 
pecuniare ce decurg din neexecutarea acestei obligatii; 

k) sa solicite Autoritatii Contractante toate inscrisurile, 
informatiile, documentele, precwn ~i orice alte clarificari necesare, in 

vederea pregatirii apararii, cu respectarea termenului dispus de instanta; 
I) sa formuleze, la solicitarea clientului ~i sa motiveze caile de atac in 

termenele prevazute de lege. 
Art.8. Clientul se obliga: 
a) sa acorde sprijin ~i informatii profesionale pentru a se putea gestiona cu 

profesionalism dosarele/cazurile incredintate Consultantului; 
b) sa puna Ia dispozitia Consultantului, pe durata prezentei acestuia Ia 

sediul ~i in punctele de lucru ale Clientului, spatiul de lucru, dotarile ~i logistica 
necesare pentru desra~urarea activitatii, asigurand conditii 

pentru pastrarea secretului profesional; 
c) sa nu impuna Consultantului un dosar/cauza sau acordarea unui avtz 

profesional contrar principiilor deontologice ale profesiei de avocat; 
d) sa pHiteasca facturile fiscale emise de Prestator; 
e) sa predea documentatia in numarul de exemplare cerut de catre instanta 

de judecata. 
f) cheltuielile privind taxele judiciare de timbru, onorariile pentru experti, 

precum si orice alte cheltuieli afemte dosarelor de judecata in care clientul este 
parte, sunt in sarcina exclusiva a acestuia si vor fi achitate de acesta, separat de 
onorariul prevazut la art.5. 

V. CLAUZE SPECIALE 



Art.9. Prezentul contract este incheiat in stricta conformitate cu prevederile 
Legii nr. 51/ 1995 pentru organizarea ~i exercitarea profesiei de avocat, republicata 
~i a Statutului Profesiei de Avocat. 

Art.lO. in asigurarea serviciilor pe care le presteaza ~i a lucrarilor pe care le 
efectueaza, Consultantul se supune numai legilor in vigoare, statutului ~i regulilor 
deontologice care guvemeaza profesia de avocat. 

Art.ll. Clientul declara ~i garanteaza pentru acuratetea ~i sinceritatea 
informatiilor furnizate Consultantului ~i intelege ca toate actiunile ~i 
demersurile intreprinse de Consultant sunt in conformitate cu aceste informatii. 

Art.12. Orice litigiu decurgand din redactarea, modificarea, incetarea ~i 

interpretarea prezentului contract va fi guvemat de regulile de arbitraj prevazute 
in Legea organizarii ~i Statutul Profesiei de Avocat. 

VI. CONFIDENTIALITATE 

Art.13. Prestatorul va proteja, in orice circumstante, drepturile ~i interesele 
Clientului ~i va asigura confidentialitatea ~i secretul profesional cu privire la 
activitatea Clientului ~i relatiile sale de afaceri . 

Aceste obligatii incumba colaboratorilor ~i asistentilor care i~i desra~oara 
activitatea in cadrul formei de organizare a Consultantului. 

Art.14. Clientul declara ~i garanteaza ca va pastra confidentialitatea tn 
legatura cu onorariile ~i , in general, in legatura cu toate serviciile prestate. 

Art.15. Toate opiniile legale ~i rapoartele, precum ~i orice alte documente 
scrise emise de Consultant sunt destinate in exclusivitate rezolvarii problemelor 
juridice ale Clientului ~i nu vor fi intrebuintate de catre Client in niciun alt scop 
~i nici nu vor fi dezvaluite teqilor decat cu acordul scris al Consultantului. 

VII. DUBATA CONTRACTVLUI 

Art.J6. Prezentul contract se incheie, incepand cu data sernnarii ~~ 

inregistrarii acestuia Ia Client. 

INCET AREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art.17. Prezentul contract inceteaza de plin drept, rara a mai fi necesara 

interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatore~ti, in urmatoarele 
cazun: 

prin acordul comun al paqi lor; 
se constata dizolvata forma de organizare a Consultantul4i; 

Ia expirarea termenului pentru care a fost incheiat. 
Art.18. Prezenta clauza constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii 

de ditre Consultant a obligatiei prevazute la art. 7, lit. o din prezentul contract ~i 
rezilierea lui se face de plin drept, rara punere in intarziere sau interventia 
instantei de judecata, acest aspect fiind comunicat Consultantului printr-o 
notificare, in scris. 

Art.19. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre 
una dintre paqi da dreptul paqii lezate de a cere rezilierea acestuia ~i de a pretinde 
plata de daune interese.Inainte de reziliere, se va transmite o notificare in scris, prin 
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care se va solicita remedierea situatiei, in termen de maxim 15 zile de la 
comunicarea acesteia sau in orice alt termen dovedit necesar ~i util, pentru ca 
remedierea sa fie cu adevarat posibila. Masurile luate in scopul remedierii vor fi 
comunicate in termen de 5 zile de Ia luarea acestora. Rezultatul remedierii va fi 
comunicat intr-un termen ce nu va depa~i 3 zile de Ia luarea Ia cuno~tinta a acestuia. 
in cazul in care remedierea nu s-a concretizat, in sensul neremedierii obligatiilor 
incalcate, chiar daca s-au luat toate masurile necesare, Autoritatea Contractanta 
poate decide rezilierea contractului. Rezilierea contractului va fi comunicata printr
o notificare scrisa. 

Art.20. (J) Consultantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din obligatiile ce ii revin, indeplinita pana Ia data 
rezilierii contractului. 

(2) in cazul in care intervine denuntarea unilaterala a contractului, 
Consultantul are obligatia ca in termen de maxim 15 zile sa predea Clientului toate 
dosarele aflate in posesia acestuia. 

vm. MODALITATI DE LUCRU 

Art.21.Prestarea serviciilor Ia cerere se va realiza pe baza solicitarilor 
Autoritatii Contractante, flicute prin orice mijloace de comunicare. Solicitarea 
va fi emisa prin intermediul secretarului or~ului. 

Art.22 . Serviciile vor fi prestate in timp util, in vederea indeplinirii cu 
succes a obiectului contractului. 

Art.23. Colaborarea dintre Consultant §i Client se va face prin Compartimentul 
Juridic. 

Art.24. Toate comunicarile intre Consultant ~i Client se vor efectua in scris ~i 
verbal, in functie de situatie. 

Art.25. Consultantul va informa Clientul in permanenta §i cu 
promptitudine in legatura cu toate activitatile §i operatiunile intreprinse in 
acordarea asistentei juridice. 

Art.26. Clientul se obliga sa infonneze Consultantul in legatura cu orice 
operatiune, activitate sau situatie cu implica§ii juridice in timp util, in a§a fel meat 
Consultantul sa poata studia problematica §i exprima opinia legala. 

IX. AMENDAMENTE 

Art.27. Piiftile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze c_are nu 
au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Orice astfel de modificare nu 
poate conduce la cre~terea pretului contractului §i nu poate fi realizata dupa 
expirarea termenului contractului. 

Art.28. Actele aditionale intra in vigoare Ia data semnarii acestora de ambele 
piifti. 

XI.DISPOZITII FINALE 

Art.29. Documentele contractului sunt: HCL nr. - ---



Art.30. Prezentul contract constituie intreaga intelegere intre Paqi in 
Jegatura cu clauzele pe care le cuprinde. Prezentul contract invalideaza orice 
aranjamente scrise sau orale in legatura cu obiectul sau. 

Art.31. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional 
incheiat intre paqile contractante. 

Prezentul contract a fost redactat in 2 exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte. 

CLIENT, ORASUL BREAZA PRIN PRIMAR 

PRE~EDINTE ~EDINTA .-f~:{/~~;·~>.· ·· .. 
'Y 'Y ~~ - ...,~ . 

CONSILIER LOd. ...;;.- ;/~:·;1·. r-:.1 .. '~· ··:. 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR ORA$ 


