
     
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 de către  Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 

 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 24343/21.10.2022, prezentat de domnul Iulian 
Dumitrescu, președinte al Consiliului Județean Prahova, prin care se propune 
achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către 
societatea Plopeni Industrial Parc S.A. şi Raportul comun  nr. 24344/21.10.2022 al 
Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Publică și al Directiei Patrimoniu; 
            - Adresa societătii Plopeni Industrial Parc S.A nr.1304/19.10.2022 înregistrată la 
Consiliul Județean Prahova sub nr. 23912/19.10.2022; 
 - Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Plopeni 
Industrial Parc S.A nr.11/18.10.2022; 
În conformitate cu: 

- Prevederile art. I alin.(2) lit.b) 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. (1) lit. a)  ale art. 182 alin.(1) și alin. (2) și ale  
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 Plopeni Industrial Parc S.A. pe o durată de 
12 (douăsprezece) luni. 

Art. 2 Conducerea Societății Plopeni Industrial Parc S.A. va asigura aducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce prezenta 
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

                       
                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETAR GENERAL, 

                       Hermina Adi Bîgiu     
 
Ploieşti, 31 octombrie 2022 
 
Nr. 354 



R O M Â N I A         
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.24343/ 21.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi de  reprezentare de către  Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 

 
      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”. 
 

      Conform, alin.( 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 societatii Plopeni Industrial Parc S.A nr. 1304/19.10.2022 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 23912/19.10.2022, s-a solicitat Consiliului Judeţean 
Prahova aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare în instanță. 

  Această solicitare este motivată de faptul că societatea are o activitate juridică 
complexă, numarul litigiilor este in crestere, presupunând recuperarea unor sume mari de bani 
iar consilierul juridic indeplineste si alte sarcini de resurse umane, implementare proceduri și 
asigurare secretariat A.G.A si C.A., fiind astfel necesara colaborarea cu un cabinet/casa de 
avocatura. 

      În plus, având în vedere faptul că Societatea Plopeni Industrial Parc S.A este entitate 
publică supusă prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi mai ales 
Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile publice sectoriale, pentru toate procedurile de achiziţii 
publice efectuate şi pentru încheierea şi urmărirea contractelor aferente acestora este 
necesară consultanţă juridică permanentă. 

    Întrucât se pot înregistra şi litigii de altă natură ( litigii de muncă, de contencios 
administrativ, litigii de natură patrimonială sau litigii comerciale speciale), care necesită 
specializare în domeniul respectiv, litigii în care partea adversă este reprezentată de firme 
de avocatură cu foarte mare experienţă în speţe de acest fel, pentru toate considerentele 
prezentate, se impune aprobarea achiziţionarii de servicii juridice de asistenţă şi 
reprezentare de către Societatea Plopeni Industrial Parc S.A. 

 Având în vedere competenţele ce revin autorităţilor publice locale potrivit O.U.G. 
nr.26/2012, menţionate anterior, supun spre analiză şi aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS                                                    DIRECTIA PATRIMONIU 
 ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ                                                           
                                                                                                         
Nr.24.344/21.10.2022 
 

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 Plopeni 
Industrial Parc S.A. 

 
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, conform alin.( 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.” 

      Având in vedere hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. 
Plopeni Industrial Parc S.A. nr.11/18.10.2022, prin care membrii A.G.A. aproba 
încheierea unui contract de asistență juridică. 

       Prin adresa societătii Plopeni Industrial Parc S.A. nr.1304/19.10.2022 
înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub nr.23912, s-a solicitat Consiliului 
Judeţean Prahova aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi de reprezentare în instanță.    

      Întrucât această solicitare este motivată de faptul că societatea are o activitate 
juridică complexă, numarul litigiilor este in creștere, presupunând recuperarea unor 
sume mari de bani iar consilierul juridic indeplineste si alte sarcini de resurse umane, 
implementare proceduri și asigurare secretariat A.G.A si C.A., fiind astfel necesară 
colaborarea cu un cabinet/casă de avocatură, având în vedere competențele ce revin 
autorităților publice locale potrivit O.U.G. 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 


