
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea achiziţionării de către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de servicii
juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere:
∑ Referatul de aprobare  nr. 31590/13.12.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;

∑ Raportul de specialitate nr. 31592/13.12.2021 al Direcţiei Juridic Comercial și Direcţiei Ecomomice;

∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
∑ Prevederile art. I alin. (1) şi alin. (3) 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 şi completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 29 alin (1) lit. d şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;

∑ Adresa nr. 1503/13.12.2021 a SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea 
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistanta şi reprezentare;

∑ Prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al României,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de servicii juridice pentru apărarea 
intereselor societăţii în fata instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi/instituţii de drept public ori privat în 
vederea soluţionării litigiilor de muncă, civile şi/sau penale aflate pe rol sau ce survin ca urmare a unor aspecte 
rezultate în urma acţiunilor de verificare derulate de organe de control sau din desfășurarea activității societății.
Art. 2. Serviciile vor consta în consultanta, asistenta şi reprezentare în fata organelor de cercetare penală şi 
tuturor instanţelor de judecată, pregătirea şi elaborarea acţiunilor, contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, 
exercitarea tuturor cailor de atac până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor.
Art. 3. Achiziţia serviciilor care fac obiectul prezenţei hotărâri se va realiza de SC Pieţe şi Târguri Alexandria 
SRL cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art.4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Societăţii Comerciale 
Pieţe şi Târguri Alexandria SRL şi Direcţiei Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

SILVIA COBÂRLIE                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general,

ALEXANDRU RĂZVAN CECIU
Alexandria,                                                                                                           
Nr. 341 / 17 decembrie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 31590/13.12.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind achiziţionarea de către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de 

servicii juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare.

Prin adresa nr. 1503/13.12.2021 SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL a solicitat aprobarea unui 

proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii juridice pentru consultanta, asistenta şi 

reprezentare în vederea soluţionării litigiului de muncă aflat pe rolul instanţei de judecată şi/sau 

litigiile de muncă, civile şi penale ce pot să survină ca urmare a unor aspecte rezultate în urma 

acţiunilor de verificare derulate de organele de control ale statului, precum și din activitatea proprie.

În conformitate cu prevederile art. I alin. (1) 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 „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”.

Raportat la alin. (3) al aceluiaşi articol se prevede faptul că „În situaţii temeinic justificate, în 

care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor 

naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome 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 şi mandatarea 

reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul 

social”.

Luând în considerare dimensiunea şi complexitatea activităţii juridice de consultanţă, de 

asistenta de reprezentare în instanţă şi de instrumentare dosare, precum şi alte activităţi specifice care 

cad în sarcina Compartimentului juridic şi având în vedere că în structura organizatorică a societăţii 

exista un singur consilier juridic cu normă parţială şi contract de muncă la domiciliu, se apreciază ca 

solicitarea societăţii Pieţe şi Târguri Alexandria SRL este necesară şi oportună.



Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta a fost făcută în conformitate cu 

prevederile prevederile art. I alin. (1) şi alin. (3) 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 şi completările ulterioare, drept pentru care, în conformitate cu 

prevederile art.  136 alin. (1) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, 

propun elaborarea de către Direcţia Economică şi Direcţia Juridic, comercial a unui proiect de hotărâre 

cu privire la achiziţionarea de către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de servicii juridice pentru 

consultanta, asistenta şi reprezentare  care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
NR. 13592/13.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind achiziţionarea de către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de 

servicii juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare.

Prin Referatul de aprobare nr. 13590/13.12.2021, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii şi aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de 

către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de servicii juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentarein 

soluţionării litigiului de muncă aflat pe rolul instanţei de judecată şi/sau litigiile de muncă, civile şi 

penale ce pot să survină ca urmare a unor aspecte rezultate în urma acţiunilor de verificare derulate de 

organele de control ale statului, precum și din activitatea proprie.

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea achiziţionării de către SC Pieţe şi Târguri 

Alexandria SRL de servicii juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare, cu respectarea 

prevederilor 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 şi 

completările ulterioare.

Având în vedere că în structura organizatorică a societăţii există la nivelul Compartimentului 

Resurse umane, juridic un singur salariat cu normă parţială şi contract de muncă la domiciliu, apreciem 

că situaţia prezentată reclama contractarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenta şi 

reprezentare. 

În lumina celor prezentate, considerăm că cerinţa legală a justificării temeinice pentru 

contractarea serviciilor juridice este îndeplinită, deoarece personalul propriu de specialitate juridică din 

structura societăţii nu poate asigura integral consultanta, asistenta şi reprezentarea de care unitatea 

trebuie să beneficieze în raport de complexitatea dosarelor, probatoriul complex şi specializat, volumul 

de muncă reprezentat de atribuţiile specifice.

Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:

1. prevederile art. I alin. (1) şi alin. (3) 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 şi completările ulterioare;



2. prevederile art. 29 alin (1) lit. d şi alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare;

3. prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 

României.

În conformitate cu prevederile art. I alin. (1) 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 „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”.

Raportat la alin. (3) al aceluiaşi articol se prevede faptul că „În situaţii temeinic justificate, în 

care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor 

naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome 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 şi mandatarea 

reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul 

social”.

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 pentruachiziţionarea de 

către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de servicii juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare.

DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL DIRECŢIA  ECONOMICĂ

CHESNOIU POSTUMIA GAFENCU HARITINA


