ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare de către Spitalul de Obstetrică - Ginecologie Ploiesti.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi
Raportul comun nr. 14250/19.07.2017 al Direcției Juridic Contencios și
Administrație Publică și al Compartimentului sănătate, cultură, învățământ, massmedia, sport, tineret, ONG-uri, turism prin care se propune aprobarea achiziţionării
de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Spitalul de
Obstetrică - Ginecologie Ploiești;
-Adresele Spitalului de Obstetrică - Ginecologie Ploiești înregistrate la
Consiliul Judeţean Prahova sub nr.13867/13.07.2017 și nr.14196/ 18.07.2017;
-Prevederile art.I alin. (2) 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. 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 Spitalul de Obstetrică - Ginecologie Ploiești. Durata
contractului va fi până cel mai târziu la data de 31.12.2017.
Art.2. Conducerea Spitalului de Obstetrică - Ginecologie Ploiești va asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Cu data prezentei hotărâri se revocă hotărârea Consiliului Județean
Prahova nr. 37/19.03.2015.
Art.4. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
p.SECRETAR,
Alina Georgiana Tincă

Ploieşti, 25 iul 2017
Nr. ____________

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

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 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 adresele Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti înregistrate la Consiliul Judeţean
Prahova sub nr.13867/13.07.2017 si 14196/ 18.07.2017 s-a solicitat Consiliului Judeţean Prahova
aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare.
Această solicitare este motivată de faptul că unitatea sanitara nu are incadrata nici o persoana pe
postul de consilier juridic.
De asemenea, având în vedere faptul că Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti este entitate
publică supusă prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi mai ales Legii nr.
99/2016 privind achiziţiile publice sectoriale, pentru toate procedurile de achiziţii publice efectuate
şi pentru încheierea şi urmărirea contractelor aferente acestora este necesară consultanţă juridică
permanentă.
Întrucât se pot înregistra şi litigii de altă natură ( litigii de muncă, de contencios administrativ,
litigii de natură patrimonială sau litigii comerciale speciale) care necesită specializare în domeniul
respectiv, litigii în care partea adversă este reprezentată de firme de avocatură cu foarte mare
experienţă în speţe de acest fel, se impune aprobarea achiziţionarii de servicii juridice de asistenţă
şi reprezentare de către Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti.
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.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS
SI ADMINISTRATIE PUBLICA
COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE,CULTURA, INVATAMANT, MASS- MEDIA, SPORT,
TINERET, ONG-URI
Nr. 14250/ 19.07.2017
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 adresele Spitalulului de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti înregistrate la Consiliul
Judeţean Prahova sub nr.13867/13.07.2017 si 14196/ 18.07.2017 se solicita, în temeiul
prevederilor legale susmenţionate, aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
consultanţă, asistenţă şi de reprezentare, pentru următoarele motive:
- În cadrul spitalului postul de consilier juridic este neocupat;
- Volumul mare de activitate, asigurarea reprezentării în instanță a unității, vizarea
pentru legalitate a tuturor contractelor încheiate de unitate cu furnizorii și prestatorii de
servicii, contracte de muncă, întocmirea deciziilor privind înființarea diferitelor comisii,
efectuarea cercetării administrative în urma referatelor privind abaterile disciplinare ale
salariaților, întocmirea propunerilor și a deciziilor de sancționare, soluționarea reclamațiilor
și a plângerilor din partea pacienților și a aparținătorilor privind desfășurarea activității în
unitate, participarea la ședintele Comitetului director, Consiliului medical, Consiliul etic.
Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.
DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI
ADMINISTRATIE PUBLICA
Tinca Alina Georgiana
COMPARTIMENTUL SANATATE, CULTURA,
INVATAMANT, MASS-MEDIA,
SPORT, TINERET, ONG-uri,
Bucurica Gabriela Lucia

