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 HOTĂRÂREA NR. 23/2017   
                            

             Privitor la: angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în 
instanţa de judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti. 
 

Consiliul Local al Comunei Lăcusteni, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
03.05.20175, la care participă un nr. de 8 consilieri locali, din 9 în funcţie. 

Văzând că d-l. consilier local IOJA MIHAI, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile 
aprilie, mai, iunie 2017. 
             Având în vedere:  
          - Expunerea de motive nr. 1546/03.05.2017, a primarului comunei Lăcusteni, şi proiectul 
de hotărâre propus spre dezbatere;  
         -  Raportul de specialitate nr. 1542/03.05.2017al Compartimentului secretariat, privind 
necesitatea angajării unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa de 
judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti având ca obiect constatarea nulităţii 
Contractului de Cesiune nr. 2737/09.10.2014 a Contractului de execuţie lucrări nr. 
2791/03.12.2012, încheiat între S.C. SINCLAIR GROUP S.R.L. cu sediul în Ploieşti, 
Str. Arborilor, nr. 44, Jud. Prahova în calitate de cedent şi S.C. REMSERVICE S.R.L., 
cu sediul în com. Măciuca, Jud. Vâlcea, în calitate de cesionar, şi Primăria comunei 
Lăcusteni, în calitate de debitor cedat, precum şi recuperarea prejudiciului produs UAT 
Lăcusteni, prin încheierea acestui contract, având în vedere complexitatea unui astfel 
de demers juridic;  
         - Contractul de lucrări înregistrat cu nr. 2791/03.12.2012, având ca obiectiv de 
investiţii “ Modernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti – Lăcusteni, comuna Lăcusteni, 
judeţul Vâlcea, încheiat între  SINCLAIR GROUP S.R.L. şi Primăria comunei 
Lăcusteni; 
        -  Contractul de cesiune nr. 2737/09.10.2014, a Contractului de execuţie lucrări nr. 
2791/03.12.2012, încheiat între S.C. SINCLAIR GROUP S.R.L. cu sediul în Ploieşti, 
Str. Arborilor, nr. 44, Jud. Prahova în calitate de cedent şi S.C. REMSERVICE S.R.L., 
cu sediul în com. Măciuca, Jud. Vâlcea, în calitate de cesionar, şi Primăria comunei 
Lăcusteni, în calitate de debitor cedat; 
        - Notificarea nr. 3207/13.01.2017, a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin care se solicită UAT Lăcusteni 
restituirea în termen de 30 de zile a sumei totale de 465.224,53 lei acordată pentru 
obiectivul de investiţii “ Modernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti – Lăcusteni, comuna 
Lăcusteni, judeţul Vâlcea”, întrucât cesionarea Contractului de execuţie lucrări nr. 
2791/03.12.2012, s-a făcut cu încălcarea prevederilor O.U.G. 34/2006, privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;    
        -  Adresa cu nr. de înregistrare VLG_STZ-8667 a AJFP Vâlcea privind sistarea 
alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele 
venituri la bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea 
drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri 
proprii, urmare a  nerestituirii  sumelor în cuantum de 465.224,53 lei decontate necuvenit 
în termenul stabilit, pentru proiectul“ Modernizare şi asfaltare DC 73 Găneşti – 
Lăcusteni, comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”;  
 
          



 
         -  Faptul că în aparatul de specialitate al primarului comunei Lăcusteni nu există 
niciun funcţionar public cu atribuţii de consilier juridic care să reprezinte comuna în 
instanţă; 
         - Avizul dat de comisiile de specialitate, prin care se propune admiterea spre dezbatere a  
proiectului de hotărâre şi raportul nr. 1557/03.05.2017, de avizare al legalităţii proiectului de 
hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni;    
          În conformitate cu prevederile art. I alin.(2) lit. b) din  OUG 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative şi art. 21 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind 
Administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborate 
cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a), alin. (9) şi art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările 
ulterioare;  
          În temeiul 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică 
locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al Comunei 
Lăcusteni, întrunit în şedinţă extraordinară, cu 8 voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

                 HOTĂRÂRE: 
  
         Art. 1. Se aprobă angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni în 
instanţa de judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti având ca obiect constatarea 
nulităţii Contractului de Cesiune nr. 2737/09.10.2014 a Contractului de execuţie 
lucrări nr. 2791/03.12.2012, încheiat între S.C. SINCLAIR GROUP S.R.L. cu sediul 
în Ploieşti, Str. Arborilor, nr. 44, Jud. Prahova în calitate de cedent şi S.C. 
REMSERVICE S.R.L., cu sediul în com. Măciuca, Jud. Vâlcea, în calitate de 
cesionar, şi Primăria comunei Lăcusteni, în calitate de debitor cedat, precum şi 
recuperarea prejudiciului produs UAT Lăcusteni, prin încheierea acestui contract. 
          Art. 2. Se împuterniceşte primarul comunei Lăcusteni d-nul. Bocşaru Cosmin, 
să negocieze şi să încheie cu un avocat contractul de reprezentare având obiectul 
prezentat la art. 1.                  
           Art. 3. Primarul comunei Lăcusteni va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
           Art. 4. Prezenta hotărâre, va fi comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei 
Prefectului Vâlcea şi primarului comunei, fiind adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 
sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului. 
 
 
                                     Lăcusteni,  03.05.2017 
 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       Contrasemnează:  
                    IOJA MIHAI                                      SECRETAR   
                                 BRĂNESCU ADRIAN          
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