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HOTARAREA NR. 57 

DIN 18.09.2020 

privind incheierea unui contract de asistenta juridica 

 

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data 

de 18.09.2020 

 

Avand in vedere initiativa primarului orasului Rupea, prin care propune incheierea 

unui contract de asistenta si reprezentare juridica cu avocat Sandor Gal pentru 

reprezentarea intereselor UAT Orasul Rupea in fata instantelor de judecata 

competente in dosarul nr. 5071/62/2019 avand ca obiect retragerea din acordul de 

parteneriat (incheiat cu Judetul Brasov) / rezilierea acestuia. 

 

Tinad cont de Raportul de specialitate al compartimentului juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, 

Vazand prevederile art.l, alin.(2), lit."b" din O.U.G. nr.26/2012 privind unele 

masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei fmanciare si de 

modificare si completarea unor acte normative 

 

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.214 art.136, art.139 1 si art.196 alin. 1 lit.a 

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

HOTARASTE: 

 

Art.l. Se aproba incheierea unui contract de asistenta si reprezentare juridica cu 

avocat Gal Sandor pentru reprezentarea intereselor UAT Orasul Rupea, avand ca 

obiect ”Asistență juridică și reprezentare în dosarul nr. 5071/62/2019 aflat pe rolul 
Tribunalului Brașov, precum și redactarea, semnarea, înregistrarea și susținerea 
oricăror cereri (acțiuni) incidente și/sau conexe acestei cauze”. 

Art.2. - Se aproba plata onorariului in valoare de 5500 lei , la care se adauga TVA 

in conformitate cu legea nr 227/2015. 
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Art.3. - Se imputerniceste Primarul orasului Rupea sa semneze pentru si in numele 

orasului Rupea contractul de asistenta juridica si imputernicirea avocatiala, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .  

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

ANTAL MARIA Secretar General U.A.T. 

jr. Ioana Madalina Roman 

 

CVORUM: DIFUZARE: 
 

Nr. consileri Prez. Abs. Vot 1 ex. Institutiei Prefectului 
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15 13 2 13 - - 
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ANEXA LA HCL NR. 57 DIN 18.09.2020 
 
 

Contract de Asistenţă Juridică 

 
 

Încheiat de şi între: 

 Cabinet de avocat Gal Sandor (numit in continuare “Avocat”), cu sediul in Brașov, B-dul 
Griviței nr. 90, bl. 12, sc A, ap 8, prin Av. Gal Sandor; şi 

 Clientul – UAT Orașul Rupea (numit în continuare „Clientul”), cu sediul în Orașul Rupea, strada 
Republicii nr. 169, județul Brașov, reprezentată legal prin Primarul Orașului Rupea, dl. Bărdaș 
Nicolae Liviu, respectiv prin dl. Bărdaș Nicolae Liviu; 

Prezentul contract este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea 
profesiei de avocat, Articolul 29, şi ale Statutului profesiei de avocat, Articolul 126, şi îndeplineşte 
cerințele legislației respective. 

Art. 1      Obiectul contractului 

Serviciile de asistență juridică ce vor fi prestate de Avocat Clientului sunt după cum urmează:  

 Asistență juridică și reprezentare în dosarul nr. 5071/62/2019 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, 
precum și redactarea, semnarea, înregistrarea și susținerea oricăror cereri (acțiuni) incidente 
și/sau conexe acestei cauze. 

Art. 2 Onorariul 

Onorariul pentru serviciile menționate la art. 1 este de 5500 lei. La valoarea onorariului se va adăuga 
TVA în conformitate cu Legea 227/2015. Plata se va efectua termen de 5 zile  de la prezentarea facturii 
de către Avocat, cu următoarele coordonate bancare: cod IBAN RO77OTPV211000913370RO01, OTP 
Bank SA. 

Art. 3 Cheltuieli 

Orice cheltuieli avansate de Avocat în legătură cu activitatea menționată mai sus (dacă va fi cazul) 
precum traducerea documentelor, listarea / copierea / scanarea de documente (pentru ce depășește 
100 pagini, se va aplica un tarif de 0,10 lei/pagină) şi orice alte cheltuieli similare, precum şi transportul, 
respectiv cazarea avocaților în afara localității Brașov, în măsura în care acestea sunt necesare, vor fi 
plătite separat de către Client şi vor fi detaliate în factură. Cheltuielile generate de transportul 
avocaților în afara localității Brașov vor fi plătite de către Client la un tarif de 1,5 lei/km. 

 
 

Art. 4 Clauze speciale 

 Părțile convin ca prezentului contract să i se aplice dispozițiile Legii nr.51/1995 şi ale statutului 
profesiei de avocat. 

 Raporturile dintre părți vor fi dovedite cu prezentul contract. 

 Clientul cunoaște faptul că avocatul Gal Sandor reprezintă și UAT Municipiul Săcele 
(reclamantul din dosarul nr. 5071/62/2019), fiind de acord cu aceasta, întrucât Clientul este de 
acord cu admiterea acțiunii formulate. 

 Avocatul se va baza pe corectitudinea şi realitatea informațiilor furnizate de Client în legatură 
cu proiectul şi sarcinile profesionale încredințate şi va acționa în baza acestor informații şi în 
conformitate cu instrucțiunile Clientului. 

 Îndeplinirea obligațiilor asumate de către Avocat se realizează de către acesta și/sau 
colaboratorii acestuia. 



 

 Neplata onorariului şi neachitarea cheltuielilor aferente activității desfăşurate de societate în 
cuantumul şi la termenele fixate potrivit prevederilor Articolelor 2 şi 3 ale prezentului contract 
dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract. 

 Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea sau interpretarea contractului sunt 
supuse regulilor de arbitraj prevăzute de Legea nr. 51/1995 şi statut. 

 Răspunderea Avocatului este limitată la, şi nu va depaşi, suma efectiv plătită de societatea de 
asigurare în legatură cu acest contract de asistentă juridică, în temeiul poliței de asigurare 
profesională. 

 Pentru protecția tuturor clienților săi, Avocatul implementează o procedură de raportare în 
ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism. În anumite circumstanțe, 
Societatea Civilă de Avocați va comunica informațiile autorităților competente, în legatură cu 
orice suspiciune de spălare de bani sau finanțare de acte de terorism, în conformitate cu 
cerințele legislației relevante. 

 Avocatul va păstra în arhiva sa fizică sau electronică, orice dosar ale cărui documente sunt 
legate de un caz/proiect în care Avocatul a fost implicat pentru Client pentru o perioadă de 5 
ani după terminarea proiectului/cazului. După aceasta perioadă Avocatul este îndreptățit să 
elimine dosarul din arhiva sa fizică sau electronică, fără notificarea Clientului. 

 Avocatul prelucrează datele cu caracter personal dezvăluite de Client în calitate de operator, 
pentru gestionarea relației stabilite și prestarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract  
de asistență juridică (inclusiv prin purtarea corespondenței aferente acestui contract cu 
persoanele fizice, reprezentanți sau angajați ai Clientului) și pentru conformarea cu cerințele 
legale aplicabile (de ex., cele privind cunoașterea clientelei și combaterea spălării banilor, 
conformarea cu cerințele de raportare stabilite prin legislația specifică profesiei și legislația 
fiscală, etc.). 

 În măsura în care Clientul dezvăluie date cu caracter personal ale colaboratorilor, angajaților și 
altor persoane fizice către Avocat pentru sau în legătură cu prezentul contract de asistență 
juridică, Clientul are obligația să se asigure că această dezvăluire se face conform oricăror 
cerințe legale aplicabile, inclusiv privind informarea și obținerea acordului (dacă acesta din 
urmă este necesar conform legii), astfel încât Avocatul să poată prelucra datele cu caracter 
personal primite în scopurile prevăzute în prezentul contract de asistență juridică fără să 
îndeplinească vreo formalitate. 

 
 

Încheiat în două exemplare originale.  
 
 

Avocat Clientul 
 
 

  _ 
 

Sandor Gal Bărdaș Nicolae Liviu 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA 

ANTAL MARIA Secretar General U.A.T. 
jr. Ioana Madalina Roman 
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