ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare de către Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Bogdan Toader Andrei, vicepreședinte al
Consiliului Județean Prahova şi Raportul comun nr.3114/19.02.2016 al Direcţiei Generală
Tehnica si Patrimoniu si al Direcției Juridic Contencios si Administrație Publica prin care
se propune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare de către Societatea Comercială „ Plopeni Industrial Parc ” S.A.;
-Adresa Societăţii Comerciale „ Plopeni Industrial Parc” S.A. înregistrată la
Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 3048/18.02.2016;
-Prevederile art.1 alin (3) 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;
În temeiul prevederilor art. 91 alin.2 lit. d şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare de către Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A.
Art.2. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea
Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. pentru
achiziţionarea serviciilor menţionate la art.1.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va aduce prezenta hotărâre la
cunoştinţa persoanelor interesate.
PREŞEDINTE
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Prin Adresa nr. 324/18.02.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Prahova sub nr. 3048/18.02.2016,
conducerea S. C. „Plopeni Industrial Parc” SA ne-a comunicat faptul ca in cursul anului 2008 SC „Wam
Romania” SRL si SC „Mdm Det Euroconstruct” SRL au achizitionat de la „Plopeni Industrial Parc” SA
imobile in incinta activului „Cazemata 1375-Ciuperceasca”.
Celele doua societati comerciale cumparatoare au formulat actiuni in instanta impotriva SC „Plopeni
Industrial Parc” SA prin care solicita instantei sa verifice conditiile de legalitate in care s-au incheiat
contractele de vanzare cumparare. De asemenea a fost deschis si un dosar penal privind aceste instrainari,
aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, dosar in care consilierul juridic al Plopeni Industrial Parc are calitatea
de martor.
Potrivit art. 114 alin (3) din C.P.P. „ calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de de expert sau
de avocat, mediator ori de reprezentant al uneia dintre parti sau unui subiect procesual principal…”, iar
pentru acest motiv consilierul juridic nu poate asigura reprezentarea in instanta.
In acest sens, 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 “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”.
Însă, alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede 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 administrativteritoriale în organele de conducere ale acestora, respectiv de către consiliile judeţene pentru cele la care
unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social.”
Având în vedere competenţele ce revin autorităţilor publice locale potrivit O.U.G. nr.26/2012,
menţionate anterior, supun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
Societatea Comerciala “Plopeni Industrial Parc” SA a solicitat Consiliului Judetean Prahova sa
aprobe prin hotararea achizitionarea de servicii juridice de asistenta, consultanta si reprezentare in
procesele civile si penale privind vanzarea imobilelor din cadrul activului Cazarma 1375-Ciuperceasca,
catre „SC Wam Romania” SRL si SC „MDM DET Euroconsult” SRL, in care parcul industrial este
parte.
Aceasta solicitare este facuta deoarece consilierul juridic al societatii comerciale are calitatea de
martor in procesul penal, iar potrivit art. 114 alin (3) din Codul de Procedura Penala „ calitatea de martor
are intaietate fata de calitatea de de expert sau de avocat, mediator ori de reprezentant al uneia dintre parti
sau unui subiect procesual principal…”.
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 şi 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”.
Însă, alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede 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, respectiv de către consiliile judeţene pentru
cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social.”
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 3048/18.02.2016, Societatea
„Plopeni Industrial Parc” SA , solicită, în temeiul prevederilor legale susmenţionate, aprobarea
achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare, întrucât această activitate nu
se poate asigura de personalul de specialitate juridică angajat în această societate.
Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.
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