
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea onorariilor maximale pentru servicii de consultanță juridică, în 

vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului 
municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului 

Constanța și împuternicirea primarului municipiului Constanţa pentru semnarea 

contractelor având ca obiect servicii de consultanță juridică 
 

 

   Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de  
_____________; 
  Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat 

sub nr. 177971/20.11.2020, raportul Compartimentului contracte, avizări și legile  
proprietății nr.178107/20.11.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii,  

prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniuluiu public și privat 
al municipiului Constanța, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru 
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeanului; 
  Având în vedere estimările realizate la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din 

România cu privire la onorariile minimale aferente activității de consultanță juridică;  
   Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice;  

  Ținând cont de prevederile hotărârii Consiliului UNBR nr. 82 din 17-18 iulie 2020 
prin care se aprobă „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”, cu precădere dispozițiile 

art. I raportat la art. II din Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82/17-18 iulie      
2020 ; 

  În temeiul prevederilor art.129 alin.(14) și art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă onorariul maximal de 440 lei/oră, fără T.V.A. plătibil de UAT 
Municipiul Constanța  pentru serviciile de consultanță juridică  în vederea apărării 

intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, 
precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța 

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, prin intermediul 
aparatului de specialitate, să întocmească, în condițiile legii, documentația necesară în 
vederea achiziției serviciilor de consultanţă juridică, respectiv toate formalitățile necesare 

pentru încheierea contractelor având ca obiect serviciile de consultanță juridică.  
Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Constanţa să semneze contractele 

având ca obiect serviciile de consultanță juridică. 
Art.4. Compartimentul relatii consiliul local și administrația locală va comunica 

prezenta hotărâre Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, 

Compartimentului Juridic Contencios, Direcției financiare, Direcției achiziții publice, în 
vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, spre ştiinţă. 

 

      Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 

      __________pentru_______împotrivă,__________abțineri  
 
      La data adoptării sunt în funcție______ consilieri din 27 membri. 
 

          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ  
                                SECRETAR GENERAL DELEGAT 

                              GEORGIANA GOSPODARU  
      Constanţa  

      Nr.__________________ 


































