
ROMÂNIA                                                              
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind achiziționarea, în condițiile legii, în  anul 2022, a unor servicii juridice de 

consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul Prahova și Consiliul 
Județean Prahova 

 
             Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare nr. 17898/04.08.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, și raportul comun nr. 17899/04.08.2022 al Direcției 
Juridic Contencios și Administrație Publică, al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă 
și al Direcției Servicii și Achiziții Publice privind achiziționarea, în condițiile legii, în 
anul 2022, a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul 
Prahova și Consiliul Județean Prahova; 

-Prevederile art. 11 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 
modificare și completare a unor  acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Prevederile art. 109, alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, în  anul 2022, a unor servicii 

juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul Prahova și Consiliul 
Județean Prahova, în domeniul achizițiilor publice. 

Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 
Iulian Dumitrescu 

                                                                                                                          
  CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                                                               
SECRETAR GENERAL,                                                                                                                           

Hermina-Adi Bîgiu 
 
 
 

Ploiești, 9 august 2022 
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R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ș E D I N T E 
Nr. 17898 /04.08.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind  achiziționarea, în condițiile legii, în  anul 2022, a 
unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul 

Prahova și Consiliul Județean Prahova 
 
 

         Pentru derularea în condiții optime a serviciilor publice asigurate de Consiliul 
Județean Prahova din fonduri externe, este necesar a fi achiziționate următoarele tipuri 
de activități: 
a) Redactarea punctului de vedere la eventualele contestaţii formulate împotriva 
procedurii de atribuire, în orice fază a acestora (anunţ de participare, fișa de date a 
achiziţiei, caiet de sarcini, comunicări, rezultatul procedurii, etc.) în cadrul procedurilor 
de achiziție publică; 
b) Redactare plângeri împotriva deciziilor pronunţate de către Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sau redactare întâmpinare, cereri, concluzii scrise la plângerile 
formulate de operatorii economici; 
c) Asistare și reprezentare în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 
precum și a instanţelor judecătorești competente pentru soluţionarea litigiilor referitoare 
la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
d) Asistenţă juridică la negocierea clauzelor contractuale și la încheierea contractelor 
de achiziţie publică; 
e) Asistenţă juridică și reprezentare în eventualele procese și cereri privind acordarea 
despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire; 
f) Asistenţă juridică și reprezentare în eventualele procese și cereri de suspendare și 
acţiuni judiciare de anulare, rezoluţiune, reziliere sau denunţarea unilaterală a contractelor; 
g) Formularea de puncte de vedere, contestaţii, cereri de suspendare și acţiuni judiciare 
de anulare a notelor de constatare și sancţionare a neregulilor apărute în obţinerea și 
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 
    Totodată, considerăm că este necesară această achiziție de servicii juridice pentru 
următoarele dosare, care se află pe rolul instanțelor de judecată: 
 - Dosar nr. 4835/3/2022-Tribunalul București, reclamant Consiliul Județean Prahova, 
stadiu - fond, obiect - anulare Decizie nr. 270/20.01.2022 și proces verbal de constatare a 
neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare (fonduri nerambursabile). 
 - Dosar nr. 4838/3/2022-Tribunalul București, reclamant Consiliul Județean Prahova, 
pârâtă A.P.I.A, stadiu - fond, obiect - anulare Decizie nr. 269/20.01.2022 și proces verbal 
de constatare  a neregulilor și  de constatare a creanțelor bugetare. 
- Dosar nr. 4837/3/2022-Tribunalul București, reclamant Consiliul Județean Prahova, pârâtă 
A.P.I.A, stadiu procesual - fond cu pronunțare - se va formula recurs după comunicarea 
hotărârii judecătorești, obiect - anulare Decizie nr. 271/21.01.2022 și proces verbal de 
constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare. 
- Dosar nr. 4840/3/2022-Tribunalul București, reclamant Consiliul Județean Prahova, pârâta 
A.P.I.A, stadiu procesual - fond cu pronunțare - se va formula recurs după comunicarea 
hotărârii judecătorești, obiect - anulare Decizie nr. 271/11.11.2021 și proces verbal de 
constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare. 



- Dosar nr. 1339/111/2022-Curtea de Apel Oradea, apelant-pârât Consiliul Județean 
Prahova, intimat-reclamant S.C. POLIART S.R.L, obiect - pretenții-contract administrativ. 
        Este evident că pentru câștigarea proceselor aferente dosarelor menționate este 
deosebit de importantă asigurarea reprezentării intereselor Județului Prahova. Din acest 
motiv este necesară și oportună încheierea unui contract cu o  Societate Civilă Profesională 
de Avocaţi. 
       În afara cerinței respectării principiului continuității, atât în procedura administrativă, 
cât și în procedura judiciară, temeinicia motivării necesității achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Prahova, în anul 2022, este 
întărită de următoarele argumente: 
A. Amploarea și complexitatea procedurilor de achiziții publice, care rezultă din obiectul 
documentațiilor de achiziție și care impune recurgerea la serviciile unor consultanți juridici 
specializați în domeniul achiziţiilor publice din fonduri nerambursabile. 
B. Încărcătura de muncă a consilierilor juridici din cadrul Direcției Juridic Contencios 
și Administrație Publică se situează la o limită superioară, astfel încât nu ar putea face față 
unor cazuri fortuite. Această situație are ca și cauze principale amploarea și complexitatea 
deosebită a acestor activități. 
        Față de cele prezentate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind  
achiziționarea, în condițiile legii, în  anul 2022, a unor servicii juridice de consultanță, 
asistență și reprezentare pentru Județul Prahova și Consiliul Județean Prahova. 

 
                  P R E Ș E D I N T E, 
          Iulian Dumitrescu 

 



 
R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 
DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI  
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE ESTERNA 
Nr. 17899 /04.08.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  achiziționarea, în condițiile legii, în  anul 2022, a 

unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județul 
Prahova și Consiliul Județean Prahova 

 
 

Consideram că proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Prahova și  referatul de 
aprobare privind  achiziționarea, în condițiile legii, în  anul 2022, a unor servicii juridice 
de consultanță, asistență și reprezentare pentru Județului Prahova iniţiat de către 
Președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, motivează, cu 
argumente solide, temeinicia și legalitatea proiectului supus aprobării Consiliului 
Judeţean. 

În fapt, se propune  achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare, pentru anul 2022, prin încheierea contractului, pe baza cărora Judeţul 
Prahova este reprezentat în mai multe dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată. 
Dosarele au ca obiect achiziţii publice şi fonduri europene nerambursabile, corecţii 
financiare, anulare/emitere acte administrative, pretenții, ori sediul instanței de judecată se 
află la o distanță foarte mare de instituția noastră. 

Necesitatea şi oportunitatea achiziționării serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare, cel puţin până la finalizarea dosarelor menționate, este deplin 
demonstrată, având ca argumente: necesitatea reprezentării Județului Prahova, precum și  
amploarea și complexitatea procedurilor de achiziții publice din fonduri nerambursabile și 
importanța acestor achiziții pentru județ. 

Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile: 
- art. I, alin. (1) şi alin. (2), lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de mofificare și 
completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, în situaţii 
temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice 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 consiliilor locale, consiliilor judeţene 
sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi 
instituţiile publice ale administraţiei publice locale; 

- art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: 
(1) “Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă 

de 1 an, care corespunde exerciţiului bugetar. 
(2) “Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în 

contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.” 
- art. 109, alin. (2) și alin. (3) şi art. 196 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 



Administrativ, potrivit cărora în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean 
adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi, iar Preşedintele Consiliului Judeţean 
poate împuternici un avocat să reprezinte în justiţie interesele unităţii administrativ-
teritoriale, precum și ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 
Direcția Juridic Contencios  și Administrație Publică    
Director executiv,      
Tincă Alina-Georgiana   
 
 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 
Director executiv, 
p.Vasile Anna-Maria 
 
 
Direcția Servicii și Achiziții Publice 
Director executiv adjunct, 
Stănescu Robert-Adrian             


