
R O M Â N I A JUDEŢUL 

PRAHOVA CONSILIUL 

JUDEŢEAN 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare de către Societatea „Hidro Prahova” S.A. 
 
 
 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

comun nr. 3968/20.02.2019 al  Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică 
și Direcţiei Patrimoniu,  prin care se propune aprobarea achiziţionării de servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea „Hidro 

Prahova ” S.A.; 

-Adresa Societăţii „Hidro Prahova” S.A. înregistrată la Consiliul Judeţean 

Prahova sub nr. 3849/19.02.2019; 

-Prevederile art.I alin. (3) din Ordonanței de Urgență a Guvernului 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  „Hidro Prahova” S.A. 
Art.2. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru achiziţionarea 

serviciilor menţionate la art.1. 

Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta 

hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 
 

 
 

 

Ploieşti, 28 februarie 2019 

Nr. 015 

Bîgiu Hermina Adi 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Societatea ”Hidro Prahova” S.A. este în plin proces de implementare a 

proiectului „Fazarea proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova” finanţat prin Programul 

Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. 

 Unitatea de Implementare a Proiectului și Departamentul de Monitorizare și 

Verificare Investiții  din cadrul societății asigură prin experţii proprii (tehnic, 

financiar şi administrativ) derularea contractului de finanţare cu respectarea 

prevederilor acestuia şi în conformitate cu reglementările europene şi naţionale în 

vigoare. 

 Având în vedere complexitatea proiectului, este necesar ca beneficiarul 

contractului de finanţare să acorde o importanţă deosebită şi aspectelor de natură 

juridică.  

Prin adresa înregistrată la Consiliului Judeţean Prahova sub nr. 

3849/19.02.2019, Societatea ”Hidro Prahova” S.A. aduce la cunoştinţă că cei doi 

consilieri juridici ai societăţii, fiind împlicați în rezolvarea litigiilor prin care se 

urmărește recuperarea creanțelor înregistrate urmare neachitării de către utilizatori a 

facturilor de apă și de canalizare, a litigiilor de contencios administrativ, a plângerilor 

contravenţionale, a cererilor de executare silită şi, nu în ultimul rând, în urmărirea 

derulării în bune condiţii a Contractului de delegare de gestiune prin concesiune a 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova, nu pot asigura în 

condiţii optime asistenţa juridică la implementarea proiectului sus menţionat şi 

solicită aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor 

pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare. 

 Având în vedere competenţele  ce revin autorităţilor publice locale potrivit 

Ordonanței de urgență a Guvernului 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, supun spre aprobare 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE,                                          

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

Nr. 12711/29.06.2017 

   Nr. 3968/20.02.2019 

 

 

 

RAPORT 

 

 

 

 Personalul juridic de specialitate al Societății ”Hidro Prahova” S.A.este implicat în 

rezolvarea litigiilor prin care se urmărește recuperarea creanțelor înregistrate pentru neplata de 

ccătre utilizatori a facturilor de apă și de canalizare, a celor de contencios administrativ, a celor 

patrimoniale sau comerciale, a plângerilor contravenţionale, a cererilor de executare silită şi, nu în 

ultimul rând, în urmărirea derulării în bune condiţii a Contractului de delegare de gestiune prin 

concesiune a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova.  

 Totodată, având în vedere faptul că Societatea Hidro Prahova S.A este entitate publică 

supusă prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legii nr. 99/2016 privind 

achizițiile publice sectoriale, pentru toate procedurile derulate pentru încheierea contractelor de 

achiziții publice, precum și pentru urmărirea acestora, este necesară consultanța juridică 

permanentă. 

Datorită cerințelor specifice implementării proiectului „Fazarea proiectului de reabilitare şi 

modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova” finanţat prin 

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, ținând cont de faptul că la nivelul societății 

se derulează o serie de contracte de lucrări de amploare, precum și„ contracte de servicii pentru 

asistența tehnică și/sau managementul proiectului, se impune achiziționarea de către Societatea 

”Hidro Prahova” S.A. a unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare. 

 Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 aceluiași 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: 

         a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este 

acţionar integral sau majoritar; 

         b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar 

capitalul social.” 

 Pentru a putea achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în 

implementarea proiectului mai sus amintit, este necesară aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI                                                                                 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 

   DIRECȚIA  PATRIMONIU 
 



Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ”Hidro Prahova” 

S.A. 

 Având în vedere cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de  hotărâre. 

 

  

      

      DIRECTOR EXECUTIV,          DIRECTOR EXECUTIV, 

           Livia Barbălată              Alina Georgiana Tincă 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


