ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și
de reprezentare de către Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului Vasile Pătrașcu, vicepreședinte al Consiliului
Județean Prahova, prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de
consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Brazi Industrial Parc”
S.A. și Raportul comun nr. 15299/12.08.2016 al Direcției Generale Tehnice și
Patrimoniu și al Serviciului Juridic Contencios;
-Adresele Societății „Brazi Industrial Parc” S.A. nr. 1982/03.08.2016 și
2050/10.08.2016 înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub nr. 14781/04.08.2016;
-Prevederile art. I alin (3) din OUG 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;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. d și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și
de reprezentare de către Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A.
Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Prahova în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial Parc” S.A. pentru achiziționarea
serviciilor menționate la art. 1.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va aduce prezenta
hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

PREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploiești, 31 aug 2016
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VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

În luna septembrie 2016 S.C. Brazi Industrial Parc S.A. are termene în instanță în
procesele cu societățile Eco Burn SRL, ATM Construct, Primăria Bălțești, Dalex
Montaj SRL.
Având în vedere cuantumul debitelor de recuperat, a specificului proceselor, dar
și a consecințelor ce se pot răsfrânge în mod negativ asupra desfășurării activității
societății, S.C. Brazi Industrial Parc S.A. consideră necesară reprezentarea sa în instanță
de către o firmă de avocatură specializată în astfel de litigii.
În acest sens, prin adresele nr. 1982/03.08.2016 și nr. 2050/10.08.2016, S.C.
Brazi Industrial Parc S.A, a solicitat Consiliului Județean Prahova aprobarea
achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.
Având în vedere competențele ce revin autorităților publice locale potrivit
O.U.G. 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, supun spre analiză și aprobare prezentul proiect
de hotărâre.

VICEPREȘEDINTE,
Vasile Pătrașcu
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În luna septembrie 2016 S.C. Brazi Industrial Parc S.A. are termene în instanță în
procesele cu societățile Eco Burn SRL, ATM Construct, Primăria Bălțești, Dalex
Montaj SRL.
Având în vedere cuantumul debitelor de recuperat, a specificului proceselor, dar
și a consecințelor ce se pot răsfrânge în mod negativ asupra desfășurării activității
societății, S.C. Brazi Industrial Parc S.A. consideră necesară reprezentarea sa în instanță
de către o firmă de avocatură specializată în astfel de litigii.
Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G 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
“Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent
de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile
autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu
pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”.
Însă, alineatul 3 al aceluiași articol prevede că, ,,în situații temeinic justificate, în
care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare
societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și
regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de
specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această
natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau
unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:
a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul
este acționar integral sau majoritar;
b) de către consiliile locale, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului
București, după caz, pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral
sau majoritar capitalul social.”
Pentru a putea achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și de
reprezentare este necesară aprobarea și mandatarea reprezentanților Consiliului Județean
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Brazi Industrial Parc S.A.
Având în vedere legislația în vigoare privind societățile comerciale cu capital
public avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV,
Livia Barbălată
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