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Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală
Serviciul Contencios

Atribuții consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

- întocmeşte proiecte de hotărâre de Consiliu Local şi Dispoziţii de Primar în domeniile de activitate ale
serviciului
- are obligaţia cunoaşterii şi aplicării actelor normative de referinţă în administraţia publică locală
- participă în calitate de membru în comisiile constituite în cadrul Primăriei Municipiului Braşov inclusiv în
comisiile de licitaţii în care este desemnat prin acte administrative
- rezolvă în termen lucrările repartizate şi răspunde de neefectuarea acestora
- respectă reglementările specifice de securitate şi sănătate în muncă
- respectă ROF, Regulamentul Intern şi Codul de conduită
- îndeplineşte atribuţiile dispuse de Primar în echipe de implementare a proiectelor finanţate din fonduri
comunitare nerambursabile post aderare; atribuţiile din cadrul echipelor de proiect sunt stabilite prin fişele post
distincte, care se constituie anexe la prezenta fişă a postului (când este cazul)
- execută prevederile menţionate în hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului, note interne ce cad
în sarcina sa;
- asigură implementarea procedurilor de lucru aferente activităţii pe care o desfăşoară
- asigură întocmirea actelor premergătoare emiterii Hotărârilor de Consiliu Local ce au ca obiect dispoziţii ale
instanţelor de judecată materializate prin hotarâri judecătoreşti definitive
- pune la dispoziţia celorlalte servicii cu care colaborează datele solicitate şi colaborează cu celelalte servicii din
cadrul Primăriei Municipiului Braşov în problemele legate de aplicarea legislaţiei în vigoare
- reprezintă interesele Municipiului Braşov, Primăriei, Primarului, Consiliului Local Braşov şi Comisiilor
constituite de acestea în faţa instanţelor de judecată
- redactează în termenul legal acţiuni si promoveaza căi de atac în dosarele repartizate, aflate pe rolul instanţelor
de judecată;
- răspunde de modul de instrumentare al dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
- informează în legătură cu desfăşurarea cursului judecăţii, precum şi asupra situaţiilor dosarelor aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti, repartizate spre instrumentare
- solicită informaţiile necesare de la compartimentele de specialitate cu care colaborează în vederea pregătirii
apărării în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, pe care le instrumentează
- comunică compartimentelor de specialitate hotârările definitive şi executorii ale instanţelor judecătoreşti
pentru punerea lor în aplicare
- acordă consultanţă şi asistenţă juridică compartimentelor din Primăria Municipiului Braşov;
- verifică contractele repartizate întocmite de compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi le
avizează
- închide dosarele după pronunţarea de hotărâri definitive şi executorii şi le predă pentru arhivare
- întocmeşte referate pentru plata cheltuielilor de judecată
- întocmeşte referate privind motivarea neexercitării căilor de atac
- participă la organizarea şi desfăşurarea licitatiilor publice, în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii,
precum şi a lucrărilor de investiţii
- acordă asistenţă juridică în toate problemele juridice ce decurg din executarea contractelor
- verifică şi, când e cazul, semnează contractele civile, comerciale sau administrative, parteneriate, acorduri de
colaborare etc. în care instituţia este parte
- ia măsurile legale şi îndeplineşte toate opreraţiunile legate de denunţarea unilaterală a contractelor, rezilierea
contractelor, încetarea contractelor, la solicitarea structurilor care au în sarcină urmărirea derulării acestora
- asigură reprezentarea în justiţie în litigiile ce au ca obiect contracte încheiate de instituţia publică în calitate de
autoritate contractantă
- depune toate diligentele pentru îndeplinirea procedurilor prealabile, formularea apărărilor, administrarea
probelor, exercitarea căilor de atac, în cauzele de natura celor descrise mai sus


