ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță,
de asistență și de reprezentare pe perioada procedurilor de insolvență
a S.C. Plusvag Investimentos S.A. Braga, Portugalia
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi
Raportul nr. 22536/24.11.2016 al Direcției Juridic Contencios și Administrație
Publică prin care se propune achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de
asistență și de reprezentare pe perioada procedurilor de insolvență a S.C. Plusvag
Investimentos S.A. Braga, Portugalia;
-Prevederile art. I alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 si ale alin.3 lit.b și c din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 21 alin.3 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 achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență
și de reprezentare pe perioada procedurilor de insolvență a
S.C. Plusvag
Investimentos S.A. Braga, Portugalia.
Art.2. Președintele Consiliului județean Prahova va dispune măsurile necesare în
vederea contractării serviciilor juridice menționate la art.1.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei TOADER
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail PAVEL
Ploiești, 25 nov 2016
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Prin Hotărârea nr. 138 din data de 30 august 2012, Consiliul județean
Prahova a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și
de reprezentare pentru litigiile Consiliului județean Prahova și ale Județului
Prahova cu S.C. Plusvag Investimentos S.R.L. Ploieşti
și S.C. Plusvag
Investimentos S.A. Braga, Portugalia, iar prin Hotărârea nr.32 din 25 februarie
2013 a aprobat Contractul de asistență juridică pentru executarea silită, pe teritoriul
Portugaliei, a titlurilor executorii reprezentate de Sentințele civile nr.303 din 22
iunie 2010 și nr.186 din 25 aprilie 2012 ale Tribunalului Prahova;
Prin sentinţa nr. 303/2010 a Tribunalului Prahova, rămasă definitivă şi
irevocabilă, Societăţile Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti
şi PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. BRAGA PORTUGALIA au fost obligate
să achite, in solidar, suma de 3.650.000 euro precum şi penalităţile de întârziere,
până la data plăţii efective, iar prin sentinţa nr. 186 din 25 aprilie 2012, a
Tribunalului Prahova, rămasă definitivă şi irevocabilă, societățile susmenționate au
fost obligate la plata sumei de 4.944.441, 13 euro reprezentând debit datorat
conform contractului de asociere, precum și la plata sumei de 2.993.275,39 euro,
reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 20 aprilie 2012,
precum și la plata penalităților de întârziere de 0,1% din valoarea debitului
principal, pe zi de întârziere, până la plata efectivă.
Întrucât societățile de mai sus sunt obligate, în solidar, să achite debitul,
precum și faptul că executorul judecatoresc ne-a comunicat că S.C. PLUSVAG
INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti nu mai funcționează de aproximativ doi ani la
sediul social, nu figurează cu bunuri în proprietate, iar măsura dispunerii popririi
conturilor bancare deschise pe numele debitoarei, comunicate de Direcția Generală
a Finanțelor Publice Prahova, nu a dat rezultat, s-a impus demararea procedurii
executării S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. cu ultimul sediu cunoscut
RUA dr. SAN ANTONIO BENTO MARTINS JUNIORS NR. 6,4710-373, SAO
VITOR – BRAGA, PORTUGALIA, nr. matricol 507816951 – reprezentată prin
domnul HERNANI VAZ ANTUNES.
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 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 judeţean, în acest caz.
Având în vedere faptul că S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. cu
sediul în Portugalia a intrat în insolvență, iar instituția noastră s-a înscris la masa
credală însă societatea susmenționată
contestă recunoașterea hotărîrilor
judecătorești pronunțate de instanțele din România, se impune participarea unui
avocat specializat din Portugalia, în vederea continuării procedurilor.
Față de cele menționate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader
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RAPORT
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”.
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 judeţean, în acest caz.
Prin Hotărârea nr. 138 din data de 30 august 2012, Consiliul județean
Prahova a aprobat achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și
de reprezentare pentru litigiile Consiliului județean Prahova și ale Județului
Prahova cu S.C. Plusvag Investimentos S.R.L. Ploieşti
și S.C. Plusvag
Investimentos S.A. Braga, Portugalia, iar prin Hotărârea nr.32 din 25 februarie
2013 a aprobat Contractul de asistență juridică pentru executarea silită, pe teritoriul
Portugaliei, a titlurilor executorii reprezentate de Sentințele civile nr.303 din 22
iunie 2010 și nr.186 din 25 aprilie 2012 ale Tribunalului Prahova;
Prin sentinţa nr. 303/2010 a Tribunalului Prahova, rămasă definitivă şi
irevocabilă, Societăţile Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti
şi PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. BRAGA PORTUGALIA au fost obligate
să achite, in solidar, suma de 3.650.000 euro precum şi penalităţile de întârziere,
până la data plăţii efective, iar prin sentinţa nr. 186 din 25 aprilie 2012, a
Tribunalului Prahova, rămasă definitivă şi irevocabilă, societățile susmenționate au
fost obligate la plata sumei de 4.944.441, 13 euro reprezentând debit datorat
conform contractului de asociere, precum și la plata sumei de 2.993.275,39 euro,
reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 20 aprilie 2012,
precum și la plata penalităților de întârziere de 0,1% din valoarea debitului
principal, pe zi de întârziere, până la plata efectivă.

Având în vedere că societățile de mai sus sunt obligate, în solidar, să achite
debitul, precum și faptul că executorul judecătoresc ne-a comunicat că S.C.
PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti nu mai funcționează de
aproximativ doi ani la sediul social, nu figurează cu bunuri în proprietate, iar
măsura dispunerii popririi conturilor bancare deschise pe numele debitoarei,
comunicate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Prahova, nu a dat rezultat, sa impus demararea proceduri executării S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A.
cu ultimul sediu cunoscut RUA dr. SAN ANTONIO BENTO MARTINS
JUNIORS NR. 6,4710-373, SAO VITOR – BRAGA, PORTUGALIA, nr. matricol
507816951 – reprezentată prin domnul HERNANI VAZ ANTUNES.
Conform datelor obținute de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, la
această dată S.C. Plusvag Investimentos SRL se află în lichidare.
Precizăm că, S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. cu sediul în
Portugalia a intrat în insolvență, iar instituția noastră s-a înscris la masa credală
însă societatea susmenționată contestă recunoașterea hotărîrilor judecătorești
pronunțate de instanțele din România. Drept urmare, se impune participarea unui
avocat specializat din Portugalia, în vederea continuării procedurilor.
Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.
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