
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achizi ionării de servicii juridice de consultan ă, de asisten ăț ț ț

i de reprezentare de către Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploie tiș ș

Având în vedere:
  -Expunerea  de  motive  a  vicepreşedintelui  Consiliului  judeţean
Prahova şi Raportul comun nr.4972/18.03.2015 al Serviciului Juridic Contencios,
Rela ii Publice, Monitor Oficial, ATOP  i alț ș  Compartimentului sănătate, cultură,
învă ământ, mass-media, sport, tineret, ONG-uriț  prin care se propune aprobarea
achizi ionării de servicii juridice de consultan ă, de asisten ă i de reprezentare deț ț ț ș
către Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploie ti;ș

-Prevederile  adresei  nr.1801/17.03.2015  a  Spitalului  de  Obstetrică-
Ginecologie Ploie ti ; ș

                 -Prevederile art.  I  alin.2  din  Ordonan a de Urgen ă a Guvernuluiț ț
nr.26/2012 privind unele  măsuri  de  reducere  a  cheltuielilor  publice  i  întărireaș
disciplinei financiare i de modificare i completare a unor acte normativeș ș ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 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 achizi ionarea de servicii juridice de consultan ă, de asisten ăț ț ț
i  de reprezentare de către Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploie ti .ș ș

              Art.2. Conducerea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploie ti va asiguraș
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
               Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.

P R E Ş E D I N T E,
Mircea COSMA

                                                                                      
  

         CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                     SECRETAR,
                                                                                       Mihail PAVEL
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

   Prin  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Prahova  sub  nr.
1801/17.03.2015, Spitalul  de Obstetrică-Ginecologie Ploie tiș  solicită, aprobarea
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare.

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 i faptul că ș în cadrul compartimentului juridic al Spitalului
de Obstetrică-Ginecologie  Ploie ti  ș este  încadrat  un singur  consilier  juridic  iar
volumul de activitate este foarte mare, supun spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre.

V I C E P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei TOADER



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS                 COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE,
RELA II PUBLICE, MONITOR OFICIAL,        CULTURĂ, ÎNVĂȚ ȚĂMÂNT, MASS-   
ATOP                                                                          MEDIA, SPORT, TINERET, ONG-URI

     Nr. 4972/18.03.2015

R A P O R T

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  adresa  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Prahova  sub  nr.
1801/17.03.2015, Spitalul  de Obstetrică-Ginecologie Ploie tiș  solicită, în temeiul
prevederilor legale susmenţionate, aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de
consultanţă, asistenţă şi de reprezentare, pentru următoarele motive:

       - În cadrul compartimentului juridic este încadrat un singur consilier juridic;
    - Volumul mare de activitate, asigurarea reprezentării în instan ă a unită ii,ț ț

vizarea pentru legalitate a tuturor contractelor încheiate de unitate cu furnizorii iș
prestatorii  de  servicii,  contracte  de  muncă,  întocmirea  deciziilor  privind
înfiin area  diferitelor  comisii,  efectuarea  cercetării  administrative  în  urmaț
referatelor privind abaterile disciplinare ale salaria ilor, întocmirea propunerilor iț ș
a deciziilor de sanc ionare, solu ionarea reclama iilor i a plângerilor din parteaț ț ț ș
pacien ilor  i  a  apar inătorilor  privind  desfă urarea  activită ii  în  unitate,ț ș ț ș ț
participarea la edintele Comitetului director, Consiliului medical, Consiliul etic.ș



Având în vedere faptul că singurului consilier juridic angajat al Spitalului de
Obstetrică-Ginecologie Ploie ti îi revine responsabilitatea efectuării în termen aș
lucrărilor  susmen ionate,  este  necesară  aprobarea  achizi ionării  de  serviciiț ț
juridice  de  consultan ă,  de  asisten ă  i  de  reprezentare  de  către  Spitalul  deț ț ș
Obstetrică-Ginecologie Ploie ti.ș

Fa ă  de  cele  men ionate  mai  sus,  avizăm favorabil  prezentul  proiect  deț ț
hotărâre.

                        
       

  Serviciul Juridic Contencios,
Rela ii publice, Monitor Oficial, ATOPț
 
                Şef Serviciu, 
   Alina Georgiana TINCĂ                       Compartimentul sănătate, cultură, 

                                                                      învăţământ, mass-media,
                                                                  sport-tineret, ONG-uri,

                                                                           Gabriela Lucia BUCURICĂ

                                                                                                                                     


