
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi de reprezentare 

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată cu nr..............din.....................2012; 

Raportul direcţiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu  nr.  ............... din ................  2012;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 

juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

cetăţeneşti;

-Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;

- În conformitate  cu prevederile  art.1  alin.  2 lit.  b 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;

     În  temeiul  prevederilor art.91 alin.1 lit f,  art. 97  şi art. 115 alin.1 lit.c din 

 



Legea  nr. 215/2001  a  administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 

completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Începând  cu  data  de  20.09.2012  se  aprobă  achiziţionarea 

serviciilor  juridice  de  asistenţă  şi  de  reprezentare  a  judeţului  Ilfov  şi  a 

Consiliului Judeţean Ilfov prin contractarea unui avocat pentru unele litigii şi 

raporturi juridice existente  şi viitoare în care judeţul Ilfov şi Consiliul Judeţean 

Ilfov este parte.

Art.2  În  aplicarea  prevederilor  art.1  se  mandatează  preşedintele 

consiliului judeţean să semneze în numele şi pentru judeţul Ilfov – Consiliul 

Judeţean Ilfov contractele de asistenţă şi reprezentare juridică şi să negocieze 

onorariul aferent acestor contracte.

Art.3 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

vor aduce  la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                 Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______

Din _______________ 2012



                                         
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr………..din………………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Nota  justificativă  nr.3001  din  19.04.2012  a  fost  aprobată 

achiziţionarea de servicii de consultanţă juridică şi reprezentare – Consiliul 

Judeţean Ilfov având ca obiect principal litigiile specifice achiziţiilor publice 

respectiv  excuţie  de  lucrări  de  drumuri  derulate  prin  proiecte  europene 

încheindu  –se  un  contract  de  asistenţă  juridică  cu  cabinet  individual  de 

avocat  Vlad  Ştefan,  cu  o  durată  de  cinci  luni  începând  cu  data  de 

20.04.2012.

După achiziţionarea  acestor servicii de consultanţă juridică, servicii 

achiziţionate în conformitate cu prevederile art. 16 alin.1 şi art. 57 alin.2 din 

Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2006  privind  atribuirea 

contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată 

a apărut Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/12.06.2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 

 



de modificare şi completare a unor acte normative ce prevede la  art. XVII 

alin.1 următoarele:

    (1) Contractele  de servicii  juridice de consultanţă,  asistenţă şi/sau 

reprezentare,  precum  şi  cele  încheiate  în  condiţiile  Legii  nr.  672/2002, 

republicată, pentru asigurarea activităţii de audit intern, aflate în curs de  

desfăşurare la data intrării  în vigoare a prezentei  ordonanţe de urgenţă,  

rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate.

În  art. 1 alin.1 şi alin.2 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

26/12.06.2012  privind unele măsuri  de reducere  a  cheltuielilor  publice şi 

întărirea  disciplinei  financiare  şi  de modificare  şi  completare  a unor acte 

normative se precizează:

    (1) 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.

    (2)  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:

    a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile  

publice ale administraţiei publice centrale;



    b)  consiliilor locale,  consiliilor judeţene sau Consiliului  General al  

Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice 

ale administraţiei publice locale.

Potrivit  prevederilor  art.21  alin.(3)  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei  publice  locale:  Primarul,  respectiv  preşedintele  consiliului  

judeţean,  poate  împuternici  o  persoană  cu  studii  superioare  juridice  de  

lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv  

al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii  

administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei  publice 

locale respective, în justiţie.

 Având în vedere faptul că avocatul cu care Consiliul Judeţean Ilfov 

are contract încheiat în baza notei justificative până la data de 20.09.2012 

cunoaşte speţele existente în  litigiile aflate pe rol, dosarele instrumentate 

referitoare la derularea proiectelor europene ( contestaţii, corecţii financiare, 

etc), dar şi alte litigii ca de exemplu cel cu RATB,  considerăm oportună 

continuarea prestării acestor servicii de către avocatul în cauză.

Justificarea  temeinică  a  achiziţionării  acestor  servicii  juridice  de 

asistenţă  şi  reprezentare  este  demonstrată  de  faptul  că  acesta  cunoaşte 

amănunţit dosarele aflate pe rol , dosare în care a formulat apărarea în baza 

contractului încheiat.

Întrucât contractul în cauză expiră la data de 20.09.2012 este necesară 

aprobarea de către Consiliul Judeţean Ilfov a achiziţionării acestor servicii 

juridice  de  asistenţă  şi  reprezentare,  în  conformitate  cu  prevederile 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/12.06.2012 privind unele măsuri 

de reducere a  cheltuielilor  publice  şi  întărirea  disciplinei  financiare  şi  de 

modificare şi completare a unor acte normative.



Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie,  am iniţiat  Proiectul  de Hotărâre alăturat  pe care îl  supunem spre 

dezbatere şi adoptare plenului Consiliului Judeţean Ilfov .

PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 







În prezent  Consiliul  Judeţean Ilfov  are încheiat  Contractul  de asistenţă 

juridică nr. 3032/20.04.2012 cu Cabinetul individual de avocatură Vlad Ştefan, 

până la 20.09.2012

Întrucât sunt multe procese pe rolul instanţelor judecătoreşti iar consilierii 

juridici  din  cadrul  Serviciului  Juridic-Contencios,  Avizare  Legalitate  Acte  al 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică au rămas puţini, respectiv un număr de 

3 consilieri  juridici,  eficienţa  şi  bunul  mers  al  activităţii  acestui  serviciu  sunt 

îngreunate din cauza atât a lipsei de de personal cât şi al volumului de muncă ce 

nu poate fi acoperit în totalitate. Acest fapt este dovedit şi prin gradul de ocupare 

al statului de personal, precum şi al prevederilor legale cu privire la modul de 

ocupare al funcţiilor publice.

Obiectul dosarelor pentru care se doreşte ca instutuţia să fie reprezentată de 

avocat  şi  nu  de  consilieri  juridici,  îl  reprezintă  în  special  litigiile  specifice 

achiziţiilor publice, respectiv execuţie lucrări de drumuri derulate prin Proiecte 

Europene.

Consilierii  juridici  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nu  au  mai 

desfăşurat această activitate până în prezent, fiind un risc foarte mare pentru ca 

instituţia  să  fie  reprezentată  de  consilieri  juridici  fără  experienţă  în  acest 

domeniu.  

Mai mult decât atât în dosarul nr. 45302/3/2011 având ca obiect pretenţii, 

solicitate de Municipiul Bucureşti pentru prestaţia RATB, perioada 2008-2010, 

domnul avocat Vlad Ştefan a susţinut împreună cu consilierul juridic din dosar 

excepţia privind neîndeplinirea procedurii prealabile conform art. 7 alin. 6 lit. c 

din  Legea nr.  554/2004,  instanţa  pronunţând o hotărâre  favorabilă  Consiliului 

Judeţean Ilfov în sensul respingerii cererii ca inadmisibilă, cu recurs.



Faţă de cele precizate, pentru finalizarea cu succes a litigiilor aflate pe rol, 

se  consideră  oportună  continuarea  prestării  acestor  servicii  cu  cabinetul  de 

avocatură în cauză.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Ionel Florin Nae

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

AVIZARE LEGALITATE ACTE

Şef serviciu 

Irina Suliman
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