
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 Societatea Hidro Prahova S.A. 

  
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare prezentat de domnul Iulian Dumitrescu, președinte al 
Consiliului Județean Prahova nr.17752 /3.08.2022, prin care se propune  achiziţionarea 
de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Hidro 
Prahova SA  şi Raportul comun nr. 17753/3.08.2022 al Direcţiei Juridic Contencios şi 
Administraţie Publică și al Direcției  Patrimoniu; 
          -Adresa Societății Hidro Prahova S.A. nr. 4592/27.07.2022,  înregistrată la 
Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 17707/2.08.2022; 

- Prevederile art. I alin. (3) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), art. 175, art. 182 și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 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 Societatea Hidro Prahova S.A. pentru o durată de 12 luni. 
  Art. 2. Se mandatează reprezentantul Județului Prahova în Adunarea Generală a 
Acționarilor la Societatea Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea achiziţionării serviciilor 
menționate la art.1, pentru o durată de 12 luni. 
  Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta 
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 
 

                             CONTRASEMNEAZĂ:
                     SECRETAR GENERAL, 

                     Hermina Adi Bîgiu  
 
 
Ploieşti, 9 august 2022 
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R O M Â N I A         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.17752/ 03.08.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Hidro Prahova SA 
 
 

      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. 
 

  Prin adresa Societății Hidro Prahova SA. nr. 4592/27.07.2022,  înregistrată la 
Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 17707/2.08.2022,  s-a solicitat Consiliului Judeţean 
Prahova aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare. 

  Această solicitare este motivată de faptul că  la nivelul instituție există doar două 
posturi de consilier juridic .  

   În plus, numărul litigiilor  în care societatea are calitatea de parte este în creștere, 
cauzele sunt complexe, presupun recuperarea unor sume mari de bani și necesită 
experiență , timp pentru pregătire. 

 Activitatea consilierilor juridici din cadrul Societății Hidro Prahova presupune, pe 
lângă recuperarea creantelor de la utilizatorii care înregistreaza restante şi gestionarea 
situaţiilor litigioase , următoarele activităţi: 

-asigurarea intereselor societății in procesul de preluare a serviciilor a noilor localități 
(sau investitii noi în localitățile deja existente); 

-asigurarea legalității în procedurile de cercetare disciplinară, în cazul în care se 
înregistrează abateri disciplinare și întocmirea deciziilor de sancționare atunci când este 
cazul ; 

-reprezentarea societății în cazul în care aceste decizii de sancționare sunt contestate; 
contestarea deciziilor de impunere pentru bunurile mobile și imobile deținute de 
societate, emise de unitățile administrativ- teritoriale (stații de apă, stații de epurare); 

-acționarea în judecată a unor unități administrativ-teritoriale și reprezentarea 
societății în dosarele privind recuperarea cotei 110, datorate de către acestea, conform 
prevederilor contractului de delegare gestiunii serviciilor nr.116/2009 ; 



-contestarea amenzilor contravenționale aplicate de autoritățile publice locale și alte 
organe ale statului (Poliție, Garda de Mediu, D.S.P., Apele Române, etc.); 

-reprezentarea societății în diverse litigii patrimoniale sau de altă natură, în calitate de 
pârâtă (pretenții izvorând din exploatarea rețelei de alimentare cu apă si canalizare, 
obligații deviere conducte, etc.} ; 

-asigurarea legalității, redactare decizii, răspunsuri la sesizări de la utilizatori, ANPC, 
primării, consiliul judetean ; 

-asigurarea legalității prevederilor contractelor încheiate de societate cu utilizatorii, 
terții. 

-asigurarea consultanței și reprezentării societății în fața instanțelor de judecată în 
diversele litigii de natură penală, unde societatea are calitate parte (parte vătămată, 
persoana responsabilă civilmente, învinuit, etc.} 

-activităţi juridice privind operaţiunile necesare în relaţia cu Registrul Comerţului 
(înregistrări, înscrieri menţiuni, deschideri puncte de lucru etc). 

  Întrucât costurile încheierii unui contract de consultanță, asistență și reprezentare 
juridică sunt reduse în comparație cu cheltuielile  de personal, se impune aprobarea 
achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare de către Societatea Hidro 
Prahova Parc SA. 

 Având în vedere cele menţionate anterior, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI                     DIRECȚIA PATRIMONIU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Nr. 17753/ 03.08.2022 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea Hidro Prahova SA 
 
 

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 Societății Hidro Prahova SA. nr.4592/27.07.2022,   înregistrată la 
Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 17707/2.08.2022 , s-a solicitat Consiliului Judeţean 
Prahova aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare, dată fiind complexitatea și volumul de muncă al activității juristului  
societății,  justificată  prin următoarele aspecte: 

Societatea  Hidro Prahova S.A. gestionează în acest moment un număr de peste 
11O.OOO de contracte de furnizare apă potabilă si de canalizare,încheiate cu persoane 
fizice, societăţi comerciale şi instituţii publice. În activitatea de relaţii cu clienţii 
intervine, cu frecvenţă foarte mare, necesitatea de a răspunde, în conformitate cu 
prevederile legale aflate în permanentă modificare, solicitărilor utilizatorilor şi de a 
încadra în acestea diferitele situaţii atipice existente. Tot în sfera relaţiilor cu utilizatorii 
se încadrează şi situaţiile litigioase, în special cele legate de recuperarea creanţelor 
înregistrate pentru neplata facturilor de apă şi de canalizare. În medie sunt depuse lunar 
un număr de 30 de cereri de chemare în judecată (la toate judecătoriile din judeţ, în 
funcţie de competenţa teritorială) pentru neplată şi care pot fi urmate şi de judecata în 
apel sau de procedura de executare silită. Se adaugă acestora acţiunile în  justiție de 
recuperare a costurilor privind penalităţile și amenzile - pe principiul "poluatorul 
plăteşte", precum şi gestionarea acţiunilor cu privire la utilizatorii branşaţi și racordaţi 
neautorizat (consumatori frauduloşi). 

De asemenea, având în vedere faptul că Societatea Hidro Prahova S.A. este entitate 
publică supusă prevederilor Legii nr. 241/2016 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare şi Legii nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare  

 



de utilităţi publice, pentru încheierea şi urmărirea contractelor aferente acestora 
este necesară consultanţa juridică permanentă. 

Pentru situaţii punctuale, în materii de drept, care exced experienţa consilierilor 
juridici ai societăţii, se identifică necesitatea asigurării de consultanţă specializată, 
respectiv analiza documentelor şi redactarea/rectificarea şi/sau actualizarea înscrisurilor 
pentru activitatea societăţii. 

Societatea are nevoie de consultanţă în vederea actualizării următoarelor 
documente: 

-Procesele- verbale pentru utilizatorii ce nu deţin contract de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă/canalizare , contor de branșament și nici aviz de 
racordare; 

- Procesele- verbale pentru utilizatorii ce au primit notificări, dar refuză să o 
primească; 

-Procesele-verbale unde nu există cutie poştală pentru transmiterea notificării, etc; 
 -Notificările pentru utilizatorii care au înregistrat sold restant; 
-Notificările pentru utilizatori care au obligaţia de a încheia contracte de furnizare 

pentru servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care nu sunt branşaţi la 
reţeaua publică de alimentare cu apă; 

-Regulamentul  intern al Societăţii Hidro Prahova SA; 
-Actul constitutiv  al societăţii şi armonizarea cu Statutul ADI "Parteneriatul pentru 

Managementul Apei - Prahova" şi Contractul de Delegare. 
Asigurarea rezolvării problemelor juridice prezentate, precum şi rezolvarea 

litigiilor în baza Ordonanţei 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, ocupă în 
totalitate activitatea celor 2 consilieri juridici existenti la nivelul societătii. 

În prezent, întreaga activitatea juridică a societăţii, descrisă în paragrafele 
anterioare este susţinută de doi consilieri juridici - unul cu experienţă de peste 20 de ani 
în activitatea specifică sectorului apă, iar celălalt - în formare. 

La nivelul societăţii nu este organizat biroul juridic propriu-zis, cele 2 persoane 
încadrate pe funcţiile de consilieri juridici, fiind în  imposibilitatea asigurării în totalitate 
a serviciilor juridice de care societatea are nevoie. 

Totodată, angajarea pe perioadă nedeterminată a altor persoane pentru posturile de 
consilier juridic, în cadrul societății Hidro Prahova SA, presupune costuri ridicate în 
comparaţie cu costurile necesare încheierii unor contracte de asistentă/consultanță 
juridică pentru anumite aspecte legale. 

Încheierea unor contracte pe o perioadă determinată ar uşura activitatea 
consilierilor angajaţi  în prezent, fiind profitabilă societăţii. 

       Având în vedere competențele ce revin autorităților publice locale potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012, menționate anterior, față de cele 
expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

   DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV, 
     Tincă Alina Georgiana                                               Iamandi Mihaela Irina 


