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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
      PRIMAR 

         Nr. 6511 din 18.09.2015 
 
 

 EXPUNERE    DE    MOTIVE  
la  Proiectul de hotărâre   privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de 

asistență și/sau  reprezentare a Comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava 
 
   
 

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1), (2),(2^1)  și (3) din Legea nr. 215/2001, 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit cărora: ” În justiţie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de 
primar sau de preşedintele consiliului judeţean. 

(3) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoană 
cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în 
justiţie.”. 

Având în vedere dispozițiile art. I alin. (2) 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 care menționează că 

„ În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. 
(1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi 
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: 

    a) ................. 
    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale. 
 

propun Consiliului local aprobarea  achiziționării de servicii juridice de consultanță, de 
asistență și/sau  reprezentare a Comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava din următoarele 
motive: 

 
      În cursul lunii septembrie  Serviciul Fiscal Orășenesc Gura Humorului a înștiințat 
Primăria comunei Pîrteștii de Jos, prin Titlului executoriu nr. 16909 din 11.09.2015, precum 
și prin Somația nr. 16909 din 11.09.2015, cu privire la obligația achitării sumei de 40.823 lei 
către Ministerul Finanțelor Publice. 
       Suma la care face referire  titlul executoriu reprezintă  rata de capital și dobânda aferentă 
scadentă la data de 30.03.2015 din contractul de împrumut extern încheiat la data de 
26.03.2004 cu Deutsche Bank AG London de către 61 de unități administrativ teritoriale din 
județul Suceava, printre care și comuna Pîrteștii de Jos, unități care s-au asociat în vederea 
realizării obiectivelor de investiții prevăzute în cadrul Programului  Utilități şi mediul la 
standarde europene în judeţul Suceava”.  
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       Consiliul Județean Suceava, în calitate de împuternicit și mandatar de fiecare unitate 
administrativ teritorială a achitat toate obligațiile (rate și dobânzi) ce au ajuns la scadență din 
momentul tragerii împrumutului, din data de 26.03.2004 până la 29.09.2014.  
       Comuna Pîrteștii de Jos, prin primar și aparatul de specialitate din cadrul primăriei, a 
solicitat Consiliului Județen Suceava, cu adresa nr. 1974 din  28.04.2011,  să  comunice, în 
calitate de administrator, o situație privind lucrările efectuate în cadrul programului precum și 
modul de utilizare a sumei împrumutate în numele comunei.     
         Prin  adresa nr. 7449/24.05.2011  Consiliului Județean Suceava menționează că 
 ” Pîrteștii de Jos urma să fie racordată la conducta de gaze naturale prevăzută a se realiza pe 
transonul Păltinoasa- Rădăuți” însă ”lucrările de investiții la acest tronson au fost întrerupte în 
luna octombrie 2006, din mai multe cauze, principala fiind retragerea constructorului de pe 
șantier”.   
       Din 2011 și până în prezent nu am mai obținut date privind lucrările efectuate în folosul 
comunei și nici despre modul de utilizare a sumei împrumutate în numele comunei Pîrteștii de 
Jos deși prin Raportul nr. 19412/3.11.2011 Consiliul Județean Suceava menționează că 
lucrările vor fi continuate de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 
”Transgaz” S.A. Mediaș. 
        Datorită imposibilității acoperirii în totalitate a obligațiilor scadente în data de 
26.03.2015, Consiliului Județean Suceava, prin adresa nr. 4882/4.03.2015, înregistrată la 
Primăria comunei Pîrteștii de Jos, jud Suceava la nr 1268/5.03.2015, solicită ca ” în vederea 
rambursării la termen a ratelor și dobânzilor aferente împrumutului extern, avem obligația 
contractuală și legală de a întocmi documentația pentru accesarea fondului de risc la 
Ministerul Finanțelor Publice în baza Ordinului 2005/2008, pe propria răspundere a 
conducătorilor unităților administrativ teritoriale beneficiare a finanțării rambursabile”  
ori comuna Pîrteștii de Jos, jud.Suceava nu a beneficiat nici de suma respectivă și nici de 
lucrările prevăzute în Programul ”Utilități şi mediul la standarde europene în judeţul Suceava” 
după cum rezultă  din adresele menționate mai sus. 
 
 
              Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 273/2006  ”Nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată 
din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”  
       Pe cale de consecință, consider că nu ne putem asuma răspunderea personală prin 
însușirea unor acțiuni neacoperite cu documentele solicitate conform prevederilor legale în 
vigoare,  în speță art. 54  alin.(5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale,  care prevede că instrumentele de plată trebuie să fie însoțite de documente 
justificative care trebuie să certifice recepția bunurilor, executarea serviciilor și alte asemenea, 
ori Consiliul Județean Suceava nu a transmis Comunei Pîrteștii de Jos acte justificative, în 
calitate de împuternicit-mandatar și admnistrator.    
       În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  ordonatorul de 
credite răspunde  contravențional și penal  pentru încălcarea prevederilor menționate mai sus.              
 
       Din aceste considerente am dispus Contestarea  tilului executoriu urmând să solicităm, 
prin instanță,  ca rambursarea creditului să fie efectuată de beneficiarii investiției, proporțional 
cu realizarea acesteia. 

 
           Având în vedere complexitatea lucrărilor aferente acestui litigiu precum și volumul 
foarte mare de lucru  din cadrul Primăriei comunei Pîrteștii de Jos ce presupune pregătirea 
apărărilor în litigiile privind fondul funciar, contencios administrativ, recuperarea debitelor 
datorate bugetului local, inclusiv a celor izvorate din contracte de concesiune/inchiriere a 
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bunurilor proprietate publica precum și avizarea proiectelor actelor administrative cu caracter 
normativ/individual etc. și, nu în ultimul rând, ținând cont de complexitatea lucrărilor ce 
urmează a fi efectuate în acest dosar privind Programul  ”Utilități şi mediul la standarde 
europene în judeţul Suceava”, propun Consliului local analizarea și aprobarea Proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 

 
 
 

Primar, 
Toma Ioan Pavel 

 
 

 


