
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice  

de consultanță, de asistență și de reprezentare  

de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.  

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Andrei 

Toader şi Raportul nr. 21916/19.11.2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune 

aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A.; 

- Hotărârea nr.7/04.11.2015 a Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei de Servicii 

Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.;  

- Prevederile  art. I alin. (3) din OUG 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 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 achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și de 

reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. 

Art.2. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A. pentru achiziționarea serviciilor menționate la art.1. 

Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce prezenta 

hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Cosma 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                           SECRETAR, 

           Mihail Pavel 

Ploieşti, 27 nov 2013 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Conducerea executivă a Companei de Servicii Publice și Energii Regenerabile 

Prahova S.A. a informat Consiliul Județean Prahova asupra faptului că la sfârșitul acestui 

an va expira contractul de prestări servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare 

încheiat cu un cabinet de avocatură. De asemenea, societatea menționează faptul că nu are 

prevăzut în organigramă un birou juridic care să poată presta aceste tipuri de servicii, fiind 

pusă în imposibilitatea de a urmări evoluția celor peste 300 de dosare aflate pe rolul 

instanțelor vizând recuperarea sumelor restante de la diverși clienți debitori. 

Luînd în considerare cele expuse mai sus, conducerea executivă a societății solicită 

Consiliului județean Prahova aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de 

asistență și de reprezentare. 

Având în vedere competențele ce revin autorităților publice locale potrivit O.U.G. 

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 şi 

completările ulterioare, supun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,                                          

Bogdan Andrei Toader 
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RAPORT 

 
 Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. a acționat în instanță clienții 

rău platnici cu restanțe la plata serviciilor prestate acestora, în acest moment având pe rolul instanțelor 

peste 300 de dosare. 

 Importanța și numărul mare al acestor dosare presupun ca societatea să beneficieze de serviciile 

unor firme de avocatură specializate în astfel de litigii de natură comercială. 

 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, 

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 aceluiaşi 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 este 

necesară aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Brazi Industrial Parc S.A. 

 Având în vedere legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale cu capital public avizăm 

favorabil prezentul proiect de  hotărâre.  

  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Livia Barbălată 

 


