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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind achizitionarea de catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL de 

servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare. 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. 24186/25.10.2019, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de catre 

SC Piete si Targuri Alexandria SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentarein 

solutionarii litigiului de munca aflat pe rolul instantei de judecata si/sau litigiile de munca, civile si penale 

ce pot sa survina ca urmare a unor aspecte rezultate in urma actiunilor de verificare derulate de 

Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Camera de Conturi 

Teleorman la finele anului 2017. 

 1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea achizitionarii de catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL 

de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, cu respectarea prevederilor 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 modificarile si completarile ulterioare. 

Achizitionarea serviciilor de natura juridica este necesara in vederea solutionarii litigiilor de munca, 

civile si/sau penale ce survin ca urmare a unor aspecte rezultate in urma actiunilor de control care au avut 

drept consecinta desfacerea disciplinara a unui contract individual de munca si formularea unei plangeri 

penale, ambele aflate in curs de judecata si de cercetare penala. 

Avand in vedere ca in structura organizatorica a societatii exista la nivelul Compartimentului Resurse 

umane, juridic un singur salariat cu norma partiala si contract de munca la domiciliu, apreciem ca situatia 

prezentata reclama contractarea unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare.  

In lumina celor prezentate, consideram ca cerinta legala a justificarii temeinice pentru contractarea 

serviciilor juridice este indeplinita, deoarece personalul propriu de specialitate juridica din structura 

societatii nu poate asigura integral consultanta, asistenta si reprezentarea de care unitatea trebuie sa 

beneficieze in raport de complexitatea dosarelor, probatoriul complex si specializat, volumul de munca 

reprezentat de atributiile specifice. 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 



Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative: 

1. prevederile art. I alin. (1) si alin. (3) 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 modificarile si completarile ulterioare; 

2. prevederile art. 29 alin (1) lit. d si alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

3. prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. 

 In conformitate cu prevederile art. I alin. (1) 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 „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”. 

Raportat la alin. (3) al aceluiasi articol se prevede faptul ca „In 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: 

        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”. 

 Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, in conformitate cu 

prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei s-a intocmit Raportul de specialitate 

la proiectul de hotarare cu privire la achizitionarea de catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL de servicii 

juridice de consultanta, asistenta si reprezentare. 

 

   DIRECTIA  ECONOMICA     DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL 

   GAFENCU HARITINA      CHESNOIU POSTUMIA 

 


