
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 Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A. 
 
 
 

Având în vedere: 

-Referatul  de  aprobare  nr.  28179/12.12.2019  al   Preşedintelui  Consiliului 

Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 28180/12.12.2019 al Direcției Juridic 

Contencios  și Administrație Publică și al Direcţiei Patrimoniu  prin care se propune 

aprobarea  achiziţionării  de  servicii  juridice  de  consultanţă,  de  asistenţă  şi  de 

reprezentare de către  Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A.; 

-Adresa Companiei de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. 

nr. 6730/11.12.2019,înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 
28011/11.12.2019; 

-Prevederile  art.I  alin.  (3)  din  OUG  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.  173  alin.2  lit.  c  şi  ale  art.  182  din  O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 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 Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile 

Prahova S.A. Durata contractului va fi de 3(trei) ani începând cu data de 01.01.2020. 

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 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 
 

 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 16 decembrie 2019 

Nr. 180 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, 

Bîgiu Hermina Adi 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.28179/12.12.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A. 

 

 

          Situația  economico- financiară prin care trece Compania de Servicii Publice și 

Energii Regenerabile Prahova S.A. impune necesitatea unor consultații juridice în 

vederea luării unor decizii. 

         Aceasta nu are în structura organizatorică compartiment juridic și nici consilier 

juridic iar activitățile juridice de consultanță, de asistență  și /sau de reprezentare 

juridică nu pot fi asigurate de personalul propriu angajat. 

         Compania are înregistrate dosare în curs de soluționare care au ca obiect 

recuperarea de creanțe de la/de către persoane juridice inclusiv dosare aflate în faza 

executării silite. 

         În cadrul acțiunilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești care au ca obiect 

pretenții bănești, sunt câteva cu sume semnificative de recuperat de la persoane 

juridice, cum ar fi  Rosal Grup(suma de recuperat de 925.451,16 lei), Salubritate 

Vălenii de Munte (suma de recuperat de 136.000 lei). 

         De asemenea, prin Hotărârile Consiliului de administrație nr.13/2019 și 

Adunării Generale a Acționarilor nr.10/2019, a fost aprobată încheierea unui contract 

de asistență juridică  începând cu 1 ianuarie 2020, pe o perioadă de trei ani, pentru 

compania susmenționată. 

         Dată fiind această situație, prin adresa  nr. 28011/11.12.2019, Compania solicită 

aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru 

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

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

         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 

 
 



 

 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

Nr. 12711/29.06.2017 

 

Nr. 28180 /12.12.2019 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A. 

 

  Prin adresa înregistrată la Consiliului Judeţean Prahova sub nr. 

28011/11.12.2019, Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova 

S.A  aduce la cunoştinţă  că, în prezent, situația  economico- financiară prin care trece 

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

necesitatea unor consultații juridice în vederea luării unor decizii. 

           Aceasta nu are în structura organizatorică compartiment juridic și nici consilier 

juridic iar activitățile juridice de consultanță, de asistență  și /sau de reprezentare 

juridică nu pot fi asigurate de personalul propriu angajat. 

           Compania are înregistrate atât dosare în curs de soluționare care au ca obiect 

recuperarea de creanțe de la/de către persoane juridice și persoane fizice, cât și dosare 

aflate în faza executării silite. 

           În cadrul acțiunilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești care au ca obiect 

pretenții bănești, sunt câteva cu sume semnificative de recuperat de la persoane 

juridice, cum ar fi  Rosal Grup(suma de recuperat de 925.451,16 lei), Salubritate 

Vălenii de Munte (suma de recuperat de 136.000 lei). 

           La acestea se adaugă situația economico-financiară prin care trece societatea, 

care impune consultarea unor juriști în vederea luării unor decizii și, totodată 

necesitatea acordării vizei juridice pentru documentele întocmite de societate. 

           De asemenea, prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr.13/2019 și 

Adunării Generale a Acționarilor nr.10/2019, s-a avizat încheierea unui contract de 

asistență juridică  începând cu 1 ianuarie 2020 pe o perioadă de trei ani pentru 

compania susmenționată. 

           Dată fiind această situație, solicită aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor în 

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru achiziţionarea de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către  Compania de Servicii Publice și 

Energii Regenerabile Prahova S.A.  

 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  

 

 

 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI                                                                                 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
 

   DIRECȚIA   PATRIMONIU 
 



 

 

 

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 Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A. 

 Având în vedere cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de  

hotărâre. 

        

 

 

 

 

 

      DIRECTOR EXECUTIV,           DIRECTOR EXECUTIV, 

           Livia Barbălată      Alina Georgiana Tincă 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


