
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privește: aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 

în instanță pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.64708/3/2011**

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 
ordinară, având în vedere:

∑ Referatul de aprobare nr. 19596/16.08.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
∑ raportul de specialitate nr. 19598/16.08.2021 al Biroului Cancelarie Sisteme de 

Management;
∑ avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
∑ prevederile art.I, alin.1 si alin.2 din O.UG. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor 
acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

∑ prevederile art.29 alin.1, lit.d)și alin3, lit.b)din Legea nr.98/2016 privind achiițiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare

∑ prevederile art.109, alin.3 din OUG nr.57/2017 - Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;

∑ prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art.129, alin.14 , art.136 și art.196 alin. 1, lit.a) din OUG nr.57/2017 - Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 
în instanță pentru Municipiul Alexandria   în dosarul nr.64708/3/2011**, respectiv  pentru 
formularea apelului în termenul precizat în Sentința Civilă nr.228/25 iunie 2021 a Tribunalului 
Teleorman , a apărărilor necesare și reprezentarea până la pronunțarea hotărârii definitive de către 
instanța de judecată competentă.

Art. 2 Se împuternicește Primarului Municipiului Alexandria să achiziționeze servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în instanță pentru Municipiul Alexandria în 
dosarul nr.64708/3/2011**.

Art. 3 Contractul va fi încheiat prin achiziție directă, în condițiile legii.
Art.4 Prin grija Secretarului General prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 

Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Direcţiei Juridic Comercial Biroulu Achiziții publice, pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER CONTRASEMNEAZA,

Ioana PANAGOREȚ SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 211/18.08.2021



ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 19596/16.08.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Municipiul Alexandria
în dosarul nr.64708/3/2011**

Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G 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 și completările ulterioare, “Autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot 
achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare”.

Totodată, alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede faptul 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 consiliului local, în acest caz.

Datorită specificului activităţii juridice, a termenelor contractuale specifice si foarte 
riguroase, precum şi a complexităţii unor speţe, atribuirea în exclusivitate a reprezentării juridice 
către personalul propriu implică riscuri foarte mari în ceea ce priveşte consecinţele financiare, 
comerciale sau de altă natură în cazul pierderii unor procese importante în care Municipiul 
Alexandria este constituit ca parte;

De asemenea, în cazul unor subdomenii speciale ale dreptului (drept internaţional,dreptul 
achizitiilor publice) este nevoie de asistenţă juridică de specialitate, costurile de specializare a 
personalului propriu sunt ridicate, iar timpul necesar specializării într-o astfel de ramură este de 
minim 3 – 5 ani ;

Dintr-o perspectivă strict economică, în cazul contractelor comerciale ce fac   obiectul unor 
litigii, cheltuielile cu serviciile juridice au fost si sunt recuperate de către Municipiul Alexandria, 
ca urmare a câştigării proceselor;

În cazul de față, pentru  acțiunea de fond din dosarul nr.64708/3/2011, în care Municipiul 
Alexandria are calitatea de pârât, a existat o aprobare pentru achiziția de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul Alexandria în anul 2011, aceasta  
materializându-se prin încheierea unui contract cu o casă de avocatură. Soluția obținută de casa 
de avocatură la instanța de fond este parțial favorabilă Municipiului Alexandria, dar a redus 
substanțial suma pretinsă de reclamantă ca fiind datorată.

Pentru exercitarea căii de atac a apelului în vederea reducerii la zero a pretențiilor 
reclamantei, precum și pentru formularea apărărilor în cazul contestării soluției instanței de fond
de către reclamantă, este necesară  o nouă aprobare și încheierea unui nou contract pentru 
achiziția de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul 
Alexandria în dosarul 64708/3/2011**.

Urmare celor menționate mai sus și în conformitate cu :
∑ prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
∑ prevederile art.109, alin.3 din OUG nr.57/2017 - Codul Administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare;



∑ prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, prevederile, art.136 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

∑ prevederile art.240 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare,

propun elaborarea de către Biroul Cancelarie Sisteme de Management a unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare 
de către Municipiul Alexandria în dosarul nr.64708/3/2011** și a raportului de specialitate, pe 
care îl vor susține în fața comisiilor de specialitte spre avizare.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fisuspus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria

Primar, 

VICTOR DRĂGUȘIN



ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 19598/16.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Municipiul Alexandria
în dosarul nr.64708/3/2011**

Prin expunerea de motive nr. 19596/16.08.2021, Primarul municipiului Alexandria, d-l 
Victor Drăgușin, propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Municipiul Alexandria în 
dosarul nr.64708/3/2011**.

Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G 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 și completările ulterioare, “Autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile 
naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 
regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot 
achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare”.

Totodată, alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede faptul 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 consiliului local, în acest caz.

Datorită specificului activităţii juridice, a termenelor contractuale specifice si foarte 
riguroase, precum şi a complexităţii unor speţe, atribuirea în exclusivitate a reprezentării juridice 
către personalul propriu implică riscuri foarte mari în ceea ce priveşte consecinţele financiare, 
comerciale sau de altă natură în cazul pierderii unor procese importante în care Municipiul 
Alexandria este constituit ca parte;

De asemenea, în cazul unor subdomenii speciale ale dreptului (drept internaţional,dreptul 
achizitiilor publice) este nevoie de asistenţă juridică de specialitate, costurile de specializare a 
personalului propriu sunt ridicate, iar timpul necesar specializării într-o astfel de ramură este de 
minim 3 – 5 ani ;

Dintr-o perspectivă strict economică, în cazul contractelor comerciale ce fac   obiectul unor 
litigii, cheltuielile cu serviciile juridice au fost si sunt recuperate de către Municipiul Alexandria, 
prevederile art.29 alin.1, lit.d)și alin.3, lit.b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare

În cazul de față, pentru  acțiunea de fond din dosarul nr.64708/3/2011, în care Municipiul 
Alexandria are calitatea de pârât, a existat o aprobare pentru achiziția de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul Alexandria în anul 2011, aceasta  
materializându-se prin încheierea unui contract cu o casă de avocatură. Soluția obținută de casa 
de avocatură la instanța de fond este parțial favorabilă Municipiului Alexandria, dar a redus 
substanțial suma pretinsă de reclamantă ca fiind datorată.

Pentru exercitarea căii de atac a apelului în vederea reducerii la zero a pretențiilor 
reclamantei, precum și pentru formularea apărărilor în cazul contestării soluției instanței de fond
de către reclamantă, este necesară  o nouă aprobare și încheierea unui nou contract pentru 



achiziția de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul 
Alexandria în dosarul 64708/3/2011**.

Achiziția serviciilor va fi directă având în vedere prevederile art.29 alin.1, lit.d) și alin.3, lit.b) 
din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul de hotărâre propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria, este justificat si susținut din punct de vedere legal de următoarele:

∑ prevederile art.I, alin.1 si alin.2 din O.UG. nr.26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

∑ prevederile art.29 alin.1, lit.d)și alin3, lit.b)din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare

∑ prevederile art.109, alin.3 din OUG nr.57/2017 - Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;

∑ prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

∑ prevederile art.240 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare;

∑ prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, prevederile, art.136 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 alin.1 din OUG 
nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  considerăm că proiectul 
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că
propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru
aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de 
către Municipiul Alexandria în dosarul nr.64708/3/2011**.

BIROUL CANCELARIE SISTEME DE MANAGEMENT
Șef	Birou

CRISTIAN	PLOSCEANU


