
      
ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
                  Privește:   aprobarea achiziţionării de servicii juridice de  consultanţă,       

de asistenţă şi de reprezentare pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.1208/87/2022

 
Consiliul  local  al  municipiului  Alexandria,  judeţul  Teleorman  întrunit  în

sedinţa ordinară, având în vedere:

 referatul de aprobare nr. 8441/20.02.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
 raportul  de  specialitate  nr.  8442/20.02.2023  al  Biroului  Cancelarie  Sisteme  de

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

municipiului Alexandria;
 Adresa nr.4884/2.02.2023 a Direcției Juridic Comercial;
 prevederile art.I, alin.1 si alin.2, lit.b) 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 alin.3, litb) din Legea nr.96/2016 pivind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  art.109,  alin.3  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare

In temeiul art. prevederilor art.139, alin.1) si ale art.196, alin. (1), lit a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de  consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.1208/87/2022.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să achiziționeze servicii
juridice  de  consultanţă,  de  asistenţă  şi  de  reprezentare  pentru  Municipiul  Alexandria în
dosarul nr.1208/87/2022.

Art.3 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărare va
fi  transmisă  Instituției  Prefectului  Județul  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,
Primarului  Municipiului  Alexandria,  Direcției  Juridic  Comercial,  Direcției  Economice,
Serviciului Achiziții Publice, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

              Augustin Ioan                                                                  SECRETAR GENERAL,
                             Alexandru Răzvan Ceciu
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ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 8441/20.02.2023

Referat de aprobare
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Municipiul Alexandria 
în dosarul nr.1208/87/2022

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.

 Prin adresa nr.4884/2.02.2023   Direcția Juridic Comercial, solicită angajarea unui apărător
pentru a reprezenta Municipiul Alexandria în fața instanței de judecată,  având în vedere că pe
rolul  Tribunalului  Teleorman  există  dosarul  nr.1208/87/2022  în  care  Primăria  Municipiului
Alexandria are calitatea de pârâtă, ca urmare a contestării dispoziției de sancționare disciplinară
de către un consilier juridic, precum  și  faptul că ceilalți consilieri juridici au avut calitatea de
martori în cercetarea disciplinară, iar calitatea de martor are întâietate față de calitatea de consilier
juridic cu privire la faptele  și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut, raportat la prevederile
Statutului consilierului juridic – G. Interdicții.

Fiind o situație temeinic justificată se impune angajarea unui apărător pentru a reprezenta
instituția în fața instanței de judecată, în dosarul sus menționat. 

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.

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.1208/87/2022 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 fi suspus spre dezbatere si
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 8442/20.02.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Municipiul Alexandria 
în dosarul nr.1208/87/2022

Prin  referatul  de  aprobare  nr.  8441/20.02.2023,  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 1208/87/2022.

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.

 
Prin adresa nr.4884/2.02.2023   Direcția Juridic Comercial, solicită angajarea unui apărător

pentru  a  reprezenta  instituția  în  fața  instanței  de  judecată,   având  în  vedere  că  pe  rolul
Tribunalului Teleorman există dosarul nr.1208/87/2022 în care Primăria Municipiului Alexandria
are calitatea de pârâtă, ca urmare a contestării dispoziției de sancționare disciplinară de către un
consilier juridic,  precum  și   faptul  că ceilalți  consilieri  juridici  au avut  calitatea de martori  în
cercetarea disciplinară, iar calitatea de martor are întâietate față de calitatea de consilier juridic cu
privire la faptele  și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut, raportat la prevederile Statutului
consilierului juridic – G. Interdicții.

Fiind o situație temeinic justificată se impune angajarea unui apărător pentru a reprezenta
instituția în fața instanței de judecată, în dosarul sus menționat. 

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 alin.3, lit.b) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și 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.109, alin.3,  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.1208/87/2022.

 
BIROUL CANCELARIE SISTEME DE MANAGEMENT

Șef Birou
CRISTIAN PLOSCEANU
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