
                                                                                                                                                                                                                                                        

ROMÂNIA 

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 pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării 

obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – 

Tronsonul Prahova – DJ102K, DJ102D, DJ100C” 

 

Având în vedere: 

   -Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi 

Raportul comun nr. 14541/24.07.2017 al Direcţiei Generale Tehnică şi Patrimoniu, al 

Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă și al Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, 

de asistenţă şi de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare 

realizării obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene 

identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul 

Prahova – DJ102K, DJ102D, DJ100C”; 

-Prevederile art. I alin. (2)  din  Ordonanţa de Urgenţă 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; 

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 pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării 

obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate 

în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – 

DJ102K, DJ102D, DJ100C”. 

  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 celor interesaţi. 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                      p. SECRETAR, 

                                                                                    Alina Georgiana Tincă 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării 

obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ102K, 

DJ102D, DJ100C” 

 

Pentru realizarea proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ102K, 

DJ102D, DJ100C”, Consiliului Judeţean Prahova a adoptat Hotărârea nr. 99/2015 privind 

pregătirea şi promovarea proiectului în cauză, fiind totodată elaborată, de către o firmă de 

specialitate, şi documentaţia tehnică aferentă. 

Lungimea totală a tronsonului de drum ce face obiectul modernizării și reabilitării este de 

46,031 km. 

În vederea derulării şi implementării corespunzătoare a proiectului „Modernizarea şi 

reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul 

Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ102K, DJ102D, DJ100C” se impune exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică a unor suprafeţe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea 

drumurilor ce fac parte din domeniul public al judeţului Prahova. 

Conform extraselor de carte funciară, terenul intabulat, în suprafaţa totală de 566.917 mp, 

este situat în Orașul Mizil (42.278 mp), Oraşul Urlaţi (92.263 mp), Comuna Baba Ana (67.909 

mp), Comuna Ceptura (61.833 mp), Comuna Ciorani (46.301 mp), Comuna Fîntînele (45.632 mp), 

Comuna Fulga(94.599 mp), Comuna Sălciile (51.770 mp) şi Comuna Vadu Săpat (64.332 mp). 

Suprafaţa totală a proiectului, adică cea pe care se va realiza investiţia, este de 744.756 mp. 

Prin urmare, este necesară exproprierea unei suprafețe de 177.839 mp şi rezultă din diferenţa 

între suprafaţa totală a proiectului și terenul intabulat. 

Conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, procedura de expropriere 

necesită şi servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 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”. 

Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede însă o excepţie potrivit căreia, „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”. 

Având în vedere faptul că procedura exproprierii presupune parcurgerea mai multor etape, 

fiind necesară participarea unui avocat care va presta servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan-Andrei Toader 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

          Direcţia Generală Tehnică    

          Și Patrimoniu                                        

Direcția Proiecte Cu 

Finanțare Externă                                     

  Direcția Juridic Contencios Și 

  Administrație Publică 

Nr.14541/24.07.2017               

 

 

R A P O R T 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării 

obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ102K, 

DJ102D, DJ100C” 

 

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 însă o excepţie potrivit căreia, „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 vederea derulării şi implementării corespunzătoare a proiectului „Modernizarea şi 

reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul 

Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ102K, DJ102D, DJ100C”, se impune exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică a unor suprafeţe de teren, proprietate privată, situate în vecinătatea 

drumurilor ce fac parte din domeniul public al judeţului Prahova. 

Conform extraselor de carte funciară, terenul intabulat, în suprafaţa totală de 566.917 mp, 

este situat în Orașul Mizil (42.278 mp), Oraşul Urlaţi (92.263 mp), Comuna Baba Ana (67.909 

mp), Comuna Ceptura (61.833 mp), Comuna Ciorani (46.301 mp), Comuna Fîntînele (45.632 mp), 

Comuna Fulga(94.599 mp), Comuna Sălciile (51.770 mp) şi Comuna Vadu Săpat (64.332 mp). 

Suprafaţa totală a proiectului, adică cea pe care se va realiza investiţia, este de 744.756 mp. 

Pentru  realizarea obiectivului de investiţie propus este necesară exproprierea unei suprafeţe 

de 177.839 mp proprietate privată. 

Conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, procedura de expropriere 

presupune parcurgerea mai multor etape ce necesită  servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare. 

 

 În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

  

      Director General, Director Executiv,               Director Executiv, 

Corneliu Adrian IONIŢĂ Marius Constantin 

NICOLAE 

Alina Georgiana TINCĂ 

 

 

 


