
 
JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
NR.  31355/22.11.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
Priveste: acordarea   unui   mandat special reprezentantului Consiliului local în Adunarea 

Generală la SC APA SERV SA pentru aprobarea achiziţionării de servicii juridice prin intermediul unei 
firme de avocatură specializate 

   
Prin adresa nr. 9089/17.11.2017, SC APA SERV SA solicită acordarea   unui   mandat special 

reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la SC APA SERV SA pentru aprobarea achiziţionării de 
servicii juridice prin intermediul unei firme de avocatură specializate 

   SC APA SERV SA a fost înfiinţată prin acordul de voinţă al Municipiului Alexandria, Municipiului Turnu 
Măgurele, Municipiului Roşiori de Vede, Oraşului Zimnicea şi Oraşului Videle, împreună cu Consiliul Judeţean 
Teleorman, pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene. 

Au fost încheiate o serie de contracte în cadrul proiectului major “REABILITAREA ŞI EXTINDEREA 
SISTEMELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL TELEORMAN “– AXA PRIORITARA 1 POS Mediu.,însă 
s-a constatat că antreprenorii şi firmele  de asigurări  nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin aceste contracte. 

 Aşa cum rezultă din adresa nr.9089/17.11.2017 a SC APA SERV SA, în vederea aprobării achiziţionării de 
servicii juridice la nivelul SC APA SERV SA este necesară acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria în Adunarea Generală la SC APA SERV SA. 

Solicitarea este motivată de faptul că, urmează să fie acţionaţi în instanţă antreprenorii şi firmele  de asigurări 
care nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractele încheiate în cadrul proiectului major “REABILITAREA 
ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL TELEORMAN “– AXA PRIORITARA 1 
POS Mediu, consilierii juridici ai societăţii nu sunt specializaţi şi nu au experienţă relevantă pe acest tip de speţe. 
Mai mult, Departamentul UIP din cadrul SC APA SERV SA, care asigură implementarea proiectului mai sus 
menţionat are angajat un singur consilier juridic, iar Serviciul Juridic al societăţii se confruntă cu un volum mare 
şi complex de activităţi juridice, respectiv de consultanţă asistenţă, de reprezentare în instanţă, de instrumentare a 
dosarelor, de avizare a documentelor specific şi alte activităţi în acest domeniu. 

Conform art.I, alin.2 -3 din O.UG. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și 
întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, în 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, 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: 
    a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau 
majoritar; 
    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. 
 

Faţă de cele arătate, consider  propunerea de mai sus  ca fiind legala, necesara si oportuna, si in 
conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare ,  propun initierea unui proiect de hotarare privind acordarea   unui   mandat 
special reprezentantului Consiliului local în Adunarea Generală la SC APA SERV SA pentru aprobarea 
achiziţionării de servicii juridice prin intermediul unei firme de avocatură specializate. 

 
Serviciul Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria va intocmi raportul de 

specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentat  Consiliului Local al municipiului Alexandria 
pentru dezbatere si aprobare. 
 

 
PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 


