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HOTĂRÂREA NR. 148/25.11.2021 
pentru aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare în instanță în cauza ce formează obiectul unui dosar de la executare, incidente 
dosarului execuțional nr. 959/2013 creditor Tohănean Cornel Florin,  

prin avocat Dudău Alexandru 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Cristian întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
c) art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2 alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) art. I alin.  (1) și (2), lit. b) 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; 
f) prevederile Legii nr. 51/1991 privind organizarea și exercitarea  profesiei de avocat, 
republicată cu completările și modificările ulterioare; 
g) art.109 alin(2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere: 
a) Raportul de specialitate nr. 20345/23.11.2021, prin care Compartimentul Juridic solicită 
aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în 
instanță în vederea  promovării unei acțiuni de contestație la executare, incidente dosarului 
execuțional nr. 959/2013 creditor Tohănean Cornel Florin, prin avocat Dudău Alexandru, 
conform ofertei nr. 20338/23.11.2021; 
b) Oferta nr. 20338/23.11.2021 a d-lui avocat Alexandru Dudău, prin care își arată 
disponibilitatea  în vederea promovării unei acțiuni în instanță  având ca obiect contestație la 
executare incidente dosarului execuțional nr. 959/2013, creditor Tohănean Cornel Florin;  
c) Referat de  aprobare  inițiat de Primarul comunei Cristian înregistrat sub nr.nr. 
20353/23.11.2021; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.  18 de pe completare ordinea de zi prin 
care se solicită aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de 
reprezentare în  instanță în cauza ce formează obiectul unui  dosar de constatare la executare, 
incidente dosarului executional nr. 959/2013 creditor Tohănean Cornel Florin, prin avocat 
Dudău Alexandru, înregistrate sub nr. 233/24.11.2021, nr. 242/23.11.2021 și nr. 
242/24.11.2021; 



În temeiul prevederilor  art. 139, alin.(1) și  art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019  
privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de 
reprezentare în  toate fazele procesuale,în vederea  apărării intereselor comunei Cristian, a 
Comisiei Locale de Aplicare  a Legiilor Fondului  Funciar  și a Primarului, conform ofertei  nr. 
20338/23.11.2021, în vederea promovării unei actiuni  ce are ca obiect   constatare la executare, 
incidente dosarului executional nr. 959/2013, creditor Tohănean Cornel Florin, prin avocat 
Alexandru Dudău. 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi 
suportate din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Cristian. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Comunei Cristian cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri şi cu încheierea, în condiţiile legii, a contractului de consultanță, asistenţă 
juridică şi reprezentare. 

 
 
 
 
 
Adoptată la Cristian, în data de 25.11.2021 
 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,     
              Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                      SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 3 „abțineri” din 15 
consilieri prezenți la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Cabinet Avocat DA; 1 
ex. Comp. Juridic;  
Red.AN/AN/6 ex. 
 
 




