
 
HOTĂRÂREA NR.82 

PRIVITOR LA: aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a 
orașului Băbeni prin primar în dosarul nr.816/46/2020 al Curții de Apel Pitești 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 17 septembrie 2020, la care participă un număr de 13 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcție ; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul 
consilier local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
septembrie 2020;  

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 14018/09 
septembrie 2020 al primarului oraşului Băbeni și  raportul de specialitate nr. 
14019/09 septembrie 2020 al secretarului general al orașului prin care propune 
aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a orașului Băbeni prin 
primar în dosarul nr.816/46/2020 al Curții de Apel Pitești, până la soluționarea 
definitivă și irevocabilă a cauzei; 

Văzând și faptul că: 
 1) Prin Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 42757 din 
25.05.2020 privind situatia cheltuielilor aprobate prin Cererea de rambursare nr. 
13, nu au fost autorizate la plata, pentru Partener Scoala Gimnaziala, sat Valea 
Mare, oras Babeni, judetul Valcea, cheltuieli in suma de 12.577,24 lei, reprezentand 
contravaloare servicii catering. 

 Impotriva Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 42757 din 
25.05.2020, comunicate prin email in data de 25.05.2020, a fost depusa contestatia 
nr. 239/23.06.2020. 

 Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul AM POCU / Ministerul Fondurilor 
Europene in solutionarea contestatiei a emis Decizia nr. 765/22.07.2020 (nr. de 
inregistrare 42757/24.07.2020 -  MFE – Directia Generala Programe Europene 
Capital Uman) prin care se decide respingerea contestatiei, considerand ca fiind 
neintemeiata, decizie care poate fi atacată în condițiile Legii nr.544/2001 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      2) Prin Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 43920 din 
27.05.2020 privind situatia cheltuielilor autorizate pentru Cererea de plata nr. 6, nu 
au fost autorizate la plata, pentru Partener Scoala Gimnaziala, sat Valea Mare, oras 
Babeni, judetul Valcea, cheltuieli in suma de 28.545,84 lei, reprezentand 
contravaloare servicii catering. 

 Impotriva Scrisorii standard de informare a beneficiarului nr. 42757 din 
25.05.2020, comunicate prin email in data de 28.05.2020, a fost depusa contestatia 
nr. 240/23.06.2020 
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 Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul AM POCU / Ministerul Fondurilor 
Europene in solutionarea contestatiei a emis Decizia nr. 766/22.07.2020 (nr. de 
inregistrare 43920/24.07.2020 -  MFE – Directia Generala Programe Europene 
Capital Uman) prin care se decide respingerea contestatiei, considerand ca fiind 
neintemeiata, decizie care poate fi atacată în condițiile Legii nr.544/2001 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 3) Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75/20 august 2020 a 
fost aprobată achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare 
juridică a Școlii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș Băbeni în vederea promovării în 
instanță a unei acțiuni de contencios administrativ împotriva Deciziei nr.765/22 iulie 
2020 și a Deciziei nr.766/22 iulie 2020 ale Serviciului Soluționare Contestații din 
cadrul AM POCU/Ministerul Fondurilor Europene. 
 4) Întrucât procedura de contestare a scrisorilor standard a fost inițiată de 
Orașul Băbeni în calitate de lider de parteneriat, acțiunea de contestare a Deciziei 
nr.765/22 iulie 2020 și a Deciziei nr.766/22 iulie 2020 ale Serviciului Soluționare 
Contestații din cadrul AM POCU/Ministerul Fondurilor Europene a fost depusă tot de 
orașul Băbeni prin primar la Curtea de Apel Pitești, fiind înregistrată în dosarul 
nr.816/46/2020; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 14020/09 
septembrie 2020 întocmit de secretarul general al orașului;  

În  conformitate cu prevederile 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, cu modificările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.129 alin.(2) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  9  voturi 
pentru şi 4 voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – Se aprobă achiziționarea serviciilor de reprezentare juridică a orașului 

Băbeni prin primar în dosarul nr.816/46/2020 al Curții de Apel Pitești, până la 
soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei. 

Art.2. – Se împuternicește domnul Bogdan Ștefan, primarul orașului Băbeni 
să efectueze demersurile în vederea încheierii și semnării contractului de 
reprezentare juridică în scopul menționat la art.1. 

Art.3. – Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de consultanță, 
asistență și reprezentare juridică  se vor suporta din bugetul local al orașului Băbeni. 

Art.4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotătâri, încetează aplicabilitatea 
Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75/20 august 2020 a fost aprobată 
achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Școlii 
Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș Băbeni în vederea promovării în instanță a unei 
acțiuni de contencios administrativ împotriva Deciziei nr.765/22 iulie 2020 și a 



Deciziei nr.766/22 iulie 2020 ale Serviciului Soluționare Contestații din cadrul AM 
POCU/Ministerul Fondurilor Europene. 

Art.5. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului orașului Băbeni, Biroului contabilitate, impozite și taxe locale 
Școlii Gimnaziale, sat Valea Mare, oraș Băbeni şi aducerea la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 
   
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Gheorghe BORCAN           Contrasemnează pentru legalitate,      
                     SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 17 septembrie 2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


