ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de
reprezentare pentru litigiile Județului Prahova și ale Consiliului județean Prahova cu
S.C. Plusvag Investimentos S.A. Braga, Portugalia
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi
Raportul nr. 12069/20.06.2017 al Direcției Juridic Contencios și Administrație
Publică prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de
consultanță, de asistență și de reprezentare pentru litigiile Județului Prahova și ale
Consiliului județean Prahova cu 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;
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 pentru litigiile Județului Prahova și ale Consiliului județean
Prahova cu S.C. Plusvag Investimentos S.A. Braga, Portugalia .
Art.2. Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean să semneze contractul
privind realizarea serviciilor menţionate la art. 1.
Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail PAVEL
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ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

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 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 sentinţa nr. 8130/24.06.2015 a Judecătoriei Ploiești, rămasă definitivă ,
Societăţile PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti şi PLUSVAG
INVESTIMENTOS S.A. BRAGA PORTUGALIA au fost obligate să achite, în
solidar, suma de 77490 lei reprezentând cheltuieli de judecată din dosarul
nr.2406/105/2009 al Tribunalului Prahova.
La data de 2.02.2017 a fost deschisă procedura simplificată de insolvență față
de debitoarea S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti, care face
obiectul dosarului nr.411/105/2017, aflat pe rolul Tribunalui Prahova, lichidator
judiciar fiind desemnat CII Drăgulin Răzvan Alin.
Întrucât S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. cu sediul în Portugalia a
intrat în insolvență în anul 2016, iar instituția noastră s-a înscris la masa credală cu
sumele datorate de această societate, prin Hotărârea Consiliului județean Prahova
nr.180/2016 a fost aprobată achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de
asistență și de reprezentare pe perioada procedurilor de insolvență a S.C. Plusvag
Investimentos S.A. Braga, Portugalia.
Însă procedura de insolvență a fost încheiată în cursul lunii decembrie 2016,
după cum rezultă din certificatul emis de instanțele portugheze în dosarul nr.
5023/16.5T8VNF.
Ca urmare se impune reluarea procedurii de executare a 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.
Precizăm faptul că prin Hotărârea Consiliuli Județean Prahova nr.138/2012 a
fost aprobată ahiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de

reprezentare doar pentru executarea silită a titlurilor executorii reprezentate de
sentinţa nr. 303/22.06.2010 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.
2406/105/2009 și sentinţa nr. 186/25.04.2012 pronunţată de Tribunalul Prahova în
dosarul nr. 2963/105/2010.
Având în vedere faptul că procedura executarii presupune parcurgerea mai
multor etape fiind necesară participarea unui avocat specializat din Portugalia, în
vederea declanșării procedurii de executare și pentru sentința nr.
8130/24.06.2015 a Judecătoriei Ploiești, prevăzuta de Regulamentul CE
nr.805/2004 al Parlamentului European din data de 21 aprilie 2004, supun spre
aprobare prezentul proiect de hotărâre.

P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 12069/20.06.2017
RAPORT
Prin sentinţa nr. 303/2010 a Tribunalului Prahova, rămasă definitivă şi
irevocabilă, pronunțată în soluționarea dosarului nr.2406/105/2009, Societăţile
Comerciale PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L. Ploieşti şi PLUSVAG
INVESTIMENTOS S.A. BRAGA PORTUGALIA au fost obligate să achite, în
solidar, suma de 3.650.000 euro precum şi penalităţile de întârziere, până la data
plăţii efective.
Ulterior ne–au fost acordate cheltuielile de judecată din dosarul nr.
nr.2406/105/2009 al Tribunalului Prahova în cuantum de 77490 lei , în urma unei
acțiuni în pretenții care a format obiectul dosarului nr.14255/281/2013 al
Judecătoriei Ploiești, prin sentința civilă nr.8130/24.06.2015, rămasă definitivă.
Precizăm că societățile de mai sus sunt obligate, în solidar, să achite și aceste
cheltuieli de judecată , precum și faptul că a fost deschisă procedura simplificată
de insolvență față de debitoarea S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.R.L.
Ploieşti la data
de 2.02.2017, iar aceasta formează obiectul dosarului
nr.411/105/2017, aflat pe rolul Tribunalui Prahova, lichidator judiciar fiind
desemnat CII Drăgulin Răzvan Alin.
De asemenea, S.C. PLUSVAG INVESTIMENTOS S.A. cu sediul în
Portugalia a intrat în insolvență în anul 2016, iar instituția noastră s-a înscris la
masa credală cu sumele datorate de această societate. Astfel, prin Hotărârea
Consiliului județean Prahova nr.180/2016 a fost aprobată achiziționarea serviciilor
juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pe perioada procedurilor de
insolvență a S.C. Plusvag Investimentos S.A. Braga, Portugalia.
Însă procedura de insolvență a fost încheiată în cursul lunii decembrie 2016,
după cum rezultă din certificatul emis de instanțele portugheze în dosarul nr.
5023/16.5T8VNF.
Din aceste motive se impune reluarea procedurii de executare a 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.
Menționăm că prin Hotărârea Consiliuli Județean Prahova nr.138/2012 a fost
aprobată ahiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de
reprezentare doar pentru executarea silită a titlurilor executorii reprezentate de
sentinţa nr. 303/22.06.2010 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr.
2406/105/2009 și sentinţa nr. 186/25.04.2012 pronunţată de Tribunalul Prahova în
dosarul nr. 2963/105/2010.
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.
Întrucât procedura de executare presupune parcurgerea mai multor etape, este
necesară participarea unui avocat specializat din Portugalia, în vederea declanșării
acestei proceduri și pentru sentința nr. 8130/24.06.2015 a Judecătoriei Ploiești,
prevazută de Regulamentul CE nr.805/2004 al Parlamentului European din data de
21 aprilie 2004.
Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de
hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
Tincă Alina Georgiana

