
          R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

     Proiect  nr.    38  /2021 
H O T Ă R Â R E A   Nr.    /2021 

privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de 
la un avocat, în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie 

 
 
 Consiliul Local al comunei Beriu , Judeţul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din 
data de ................../ 2021  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 42/38/ 10.05.2021 al  Primarului comunei 
Beriu ,  prin care se propune achiziționarea de servicii de consultanță necesare în procesul nr. 
1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie , având ca obiect contestația la executare- Dosar 
executare 173/2020, intimat  BRAI CATA SRL (operator salubritate) 
 În temeiul prevederilor art. I, alin.(2), lit. b, din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de notificare şi completare a 
unor acte normative,  

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (14),  art. 139,  alin. (3) lit.a) si  art.196, 
alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Aprobă achiziționarea de la un avocat a serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie, până la 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestuia. 
 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Beriu să încheiei contractul având ca obiect 
serviciile juridice aprobate la art.1 şi să negocieze onorariul aferent acestui contract. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Beriu . 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 
  - Primarului comunei Beriu ; 
  - Compartimentului buget contabilitate; 
   

       
    Beriu, la 10.05.2021        
 

 Iniţiator, 

 PRIMAR 
ing.Emil Moise BÎC                                          Avizat,   

Secretar, 
                                                                                                 Jr. Ionela FIRIDON 
 

 



 
 
 

JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA  BERIU   
PRIMAR  
Nr . 42/38/ 10.05.2021 

Referat de aprobare                     

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștie 

 
 
 
  
 
Prin intermediul Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,  serviciul de salubritate pe raza comunei Beriu 
a fost delegat  către operatorul  SC BRAI CATA SRL,; 

Procedura de achiziție  a fost derulată de către Consiliul Județean Hunedoara, iar 
contractul de delegare a fost încheiat în anul 2018. 

Astfel  operatorul  SC Brai Cata SRL a încheiat contracte pe raza comunei Beriu , pentru 
un anumit număr de utilizatori casnici și non casnici, însă acest număr de utilizatori diferă de cel 
trecut în caietul de sarcini întocmit la data desfățurării licitației, iar operatorul a procedat la 
emiterea facturii pe  UAT Beriu, pentru diferenta de persoane necontractate. 

Astfel a înțeles operatorul să procedeze, deși  prin intermediul aparatului de specilitate i-
am acordat tot sprijinul în acțiunea de încheiere a contractelor .  

Există la nivelul întregului județ probleme cu acest operator, care a procedat la 
executarea sumelor trecute pe aceste facturi emise pe entitățile publice, prin urmare am 
contestat dosarul de executare , procesul se află pe rolul Judecătoriei Orăștie. 

Întrucât asemenea procese implică un grad de experiență în formularea întâmpinării , 
consider oportun ca interesele comunei să fie reprezentate de un avocat  

 
Proiectul este fundamentat pe art. I, alin.(2), lit. b, din OUG nr.26/2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de notificare şi 
completare a unor acte normative, precum şi ale art. 129, alin. (14),  art. 139,  alin. (3) lit.a) si  
art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

În consecință proiectul  poate fi supus spre dezabatere și aprobare în forma inițiată. 

 
Beriu, la  10.05.2021 

PRIMAR, 
Ing.Emil Moise BÎC 


