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HOTĂRÂREA Nr. 43/2015 

 
                     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 ordinară din data de 
26.10.2015, la care participă un nr. de 11 consilieri locali, din 11 în funcţie. 
      Văzând că  d-nul. Merişescu Ilie, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie, 
noiembrie şi decembrie 2015 
           
            Având în vedere:  
          - Expunerea de motive nr. 3494/14.10.2015, a primarului comunei Lăcusteni, şi proiectul 
de hotărâre supus spre dezbatere, privind necesitatea angajării unui avocat pentru a 
reprezenta comuna Lăcusteni în instanţa de judecată şi redactarea unei acţiuni 
judecătoreşti având ca obiect anularea Deciziei nr. 27728/28.07.2015 a Agenţiei pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, de respingere a contestaţiei nr. 1738/R/26.06.2015 
formulată de comuna Lăcusteni împotriva procesului-verbal nr. 18.684/22.05.2015 al 
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, de constatare şi stabilire a creanţelor 
bugetare privind “Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii – alimentare cu 
apă, canalizare şi epurarea apei uzate în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”, având în 
vedere complexitatea unui astfel de demers juridic;  
         - Raportul de specialitate nr. 3493/14.10.2015 al Compartimentului secretariat;  
         -  Procesul-verbal nr. 18.684/22.05.2015 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare privind “Proiect integrat pentru 
dezvoltarea infrastructurii – alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apei uzate în 
comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea” şi anume rezilierea contractului de finanţare 
C322030844000007/16.10.2008 şi restituirea sumei de 8.769.452,17 lei; 
         - Contestaţia nr. 1738/R/26.06.2015, formulată de comuna Lăcusteni împotriva 
procesului-verbal nr. 18.684/22.05.2015 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale, de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare privind “Proiect integrat pentru 
dezvoltarea infrastructurii – alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apei uzate în 
comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”; 
         - Decizia nr. 27728/28.07.2015 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, 
de respingere a contestaţiei nr. 1738/R/26.06.2015 formulată de comuna Lăcusteni 
împotriva procesului-verbal nr. 18.684/22.05.2015 al Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare privind “Proiect 
integrat pentru dezvoltarea infrastructurii – alimentare cu apă, canalizare şi epurarea 
apei uzate în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”; 
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         -  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. 3581/26.10.2015, 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 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;  
 In temeiul art.115 alin.1 lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin vot deschis, cu 8 voturi „pentru” 2 
„contra” şi 1 abţinere adoptă următoarea: 
                              

                                                         H O T Ă R Â R E 
Art. 1. Se aprobă angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Lăcusteni 

în instanţa de judecată şi redactarea unei acţiuni judecătoreşti având ca obiect anularea 
Deciziei nr. 27728/28.07.2015 a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, de 
respingere a contestaţiei nr. 1738/R/26.06.2015 formulată de comuna Lăcusteni 
împotriva procesului-verbal nr. 18.684/22.05.2015 al Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, de constatare şi stabilire a creanţelor bugetare privind “Proiect 
integrat pentru dezvoltarea infrastructurii – alimentare cu apă, canalizare şi epurarea 
apei uzate în comuna Lăcusteni, judeţul Vâlcea”  
         Art. 2. Se împuterniceşte primarul comunei Lăcusteni d-nul. Puchin Marin, 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, 26.10.2015 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
          MERIŞESCU ILIE                                   Contrasemnează:  
                     SECRETAR    
              BRĂNESCU ADRIAN                                         
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