
  

 

 
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
 din __________________ 2017 

 
privind:  continuarea, în anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţã, 
consultanţã şi  reprezentare juridicã necesare pentru finalizarea dosarelor 
aflate în curs de soluționare, potrivit  contractelor anterioare şi aprobarea 
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
pentru Judeţul Galaţi în anul 2018 

Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28579/15.12.2017 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget 
– finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de 
specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională, ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. I alin. (1) şi 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 implementare a unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.79 alin(1), lit.(c) şi alin.(2) din Legea 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.29 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice;  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă continuarea, în anul 2018, a contractelor existente privind  
prestarea serviciilor de asistenţã, consultanţã şi reprezentare juridicã.  

 
Art.2. Se aprobã achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2018, cu respectarea legislației în vigoare. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intocmit; 
Consilier juridic superior, 
Bejan Simona/13.12.2017                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 28579 din 15.12.2017 

Expunere de motive 

la proiectul de hotãrâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în 
anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţã, consultanţã şi reprezentare 
juridicã necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, 
potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice 
de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018 

 Județul Galați este în prezent beneficiarul a două contracte pentru 
prestarea serviciilor de asistenţã, consultanţã şi  reprezentare juridicã, după cum 
urmează: 

I. Contractul de prestare servicii consultanță și reprezentare juridică 
nr.7694/03.10.2016, încheiat cu Cabinetul de Avocat Anton Mutu, având ca obiect: 

 a) Reprezentarea în faţa instanţelor de contencios administrative cu privire 
la încheierea ce se va pronunţa de cãtre Curtea de Conturi în contestaţia 
formulate cu nr.6023/18.08.2016 (împotriva Deciziei nr.23/03.08.2016 emisã de 
Camera de Conturi Galaţi);  

b) Reprezentarea în faţa instanţelor de contencios administrative în 
dosarele având ca obiect acţiunile formulate de cãtre salariaţii/functionari publici  
din aparatul de lucru al CJG, privins anularea dispoziţiilor de imputare emise în 
baza deciziei 23/03.08.2016 emisã de Camera de Conturi Galaţi. 

Pe baza acestui contract, se aflã în continuare pe rolul instanţelor 
următoarele dosare:  

1) Dosar nr.3702/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare nr. 434 şi 
442  -fond -– aflat pe rol; 

2) -Dosar nr. 3626/121/2016 fond – cu obiect anulare dispoziţii de imputare -
fond -– aflat pe rol; 

3) -Dosar nr.3670/121/2016 - cu obiect anulare dispoziţii de imputare -fond -– 
aflat pe rol; 

4) Dosar nr. 3625/121/2016- cu obiect anulare dispoziţii de imputare -  fond -– 
aflat  pe rol; 

5) -Dosar nr. 3699/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare nr.437 şi 
439/01.09.2016 - fond -– aflat pe rol 

6) -Dosar nr. 3628/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare -fond -– 
aflat pe rol; 

7) -Dosar nr. 522/121/2017 cu obiect anularea încheierii Curţii de Conturi prin 
care a fost soluţionatã contestaţia împotriva deciziei 23 din 03.08.2016 - 
fond – aflat pe rol  

8) -Dosar nr. 3678/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare- fond – 
aflat pe rol  

9) -Dosar nr. 3719/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare -fond -– 
aflat pe rol; 

10) -Dosar nr. 3969/121/2016 - obiect anulare dispoziţie de imputare nr.430- 
fond – aflat pe rol; 

11) -Dosar nr.4554/121/2016 cu obiect anulare dispoziţie de imputare nr.429 -
fond -– aflat pe rol; 

12) -Dosar nr. 4556/121/2016 cu obiect anulare dispoziţie de imputare nr.429 
fond – aflat pe rol ; 



Pagina 2 din 3 
 

13) -Dosar nr. 4848/121/2016 cu obiect anulare dispoziţie de imputare nr.359 
fond – aflat pe rol; 

14) -Dosar nr. 3624/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare - recurs – 
aflat pe rol; 

15) -Dosar nr. 3968/121/2016 cu obiect anulare dispoziţie de imputare nr.430 
recurs – aflat pe rol. 

II. Contractul nr.1489/09.02.2017,  încheiat cu  Societatea Civilã Profesionalã de 
Avocaţi „ Ceparu şi Irimia”, având ca obiect prestarea serviciilor de asistenţã, 
consultanţã şi de reprezentare juridicã, în special, dar nu exclusiv, în vastul 
domeniul al atribuirii, urmãririi și derulãrii contractelor de achiziţie publicã, inclusiv 
a celor finanţate din fonduri europene. Principalele activități cuprinse în obiectul 
contractului sunt: 

a) Redactarea punctului de vedere la eventualele contestaţii formulate 
împotriva procedurii de atribuire, în orice fază a acestora (anunţ de participare, fișa 
de date a achiziţiei, caiet de sarcini, comunicări, rezultatul procedurii, etc.); 

b) Redactare plângeri împotriva deciziilor pronunţate de către Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau redactare întâmpinare, cereri, 
concluzii scrise la plângerile formulate de operatorii economici; 

c) Asistare și reprezentare în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, precum și a instanţelor judecătorești competente pentru 
soluţionarea litigiilor referitoare la pocedurile de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică;  

d) Asistenţă  juridică la negocierea clauzelor contractuale și la încheierea 
contractelor de achiziţie publică; 

e) Asistenţă  juridică și reprezentare în eventualele procese și cereri privind 
acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul 
procedurii de atribuire; 

f) Asistenţă  juridică și reprezentare în eventualele procese și cereri de 
suspendare și acţiuni judiciare de anulare, rezoluţiune, reziliere sau denunţarea 
unilaterală a contractelor; 

g) Formularea de puncte de vedere, contestaţii, cereri de suspendare și 
acţiuni judiciare de anulare a notelor de constatare și sancţionare a neregulilor 
apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora; 

Pe baza acestui contract, se aflã în continuare pe rolul instanţelor următoarele 

dosare:  

1) -Dosar nr.3708/C4- cu obiect contestaţie împotriva documentaţiei de 
atribuire aferentã procedurii având ca obiect „Elaborarea hãrţilor de risc 
natural pentru cutremure şi alunecãri de teren”- pe rol; 

2) -Dosar 14786/3/2016 – cu obiect constatarea nulitãţii actului adiţional 
nr.2/21.09.2011 la contractul de finanţare – Recurs- pe rol; 

3) -Dosar 2940/121/2016 – cu obiect anulare act administrativ –Document 
constatator  nr.1 din 27.11.2015- Fond – pe rol; 

4) -Dosar 1089/44/2016 – obiect anularea Deciziei 7455 din 13.10.2016 şi a 
Notificãrii privind proiectul „Administraţie pentru cetãţeni – servicii eficiente 
şi de calitate” înregistratã la nivelul OIPSI sub nr. 2947 din 28.03.2016 – 
Recurs – pe rol; 

5) -Dosar 1098/44/2016 – obiect anularea  Adresei nr. 7457/13.10.2016 şi 
Notificarea nr.3399/05.04.2016 privind proiectul „ Servicii publice 
electronice pentru o administraţie mai eficientã în judeţul Galaţi”- Recurs – 
pe rol; 
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6) Dosar nr. 169121/2017 – obiect – litigiu privind funcţionarii publici- fond – 
pe rol; 

7) Dosar nr. 2928/121/2017 – obiect – litigiu privind achiziţiile publice Contract 
de execuţie lucrãri – Fond – pe rol; 

8) Dosar nr.3024/121/2017 – obiect - litigiu privind achiziţiile publice aferent 
derulãrii Contractului de execuţie lucrãri- Fond- pe rol; 

9) Dosar nr.2437/121/2016* - obiect – litigiu privind achiziţiile publice – fond- 
pe rol. 

 
Este evident că pentru câștigarea proceselor aferente dosarelor 

menționate, este deosebit de importantă continuitatea reprezentării intereselor 
Județului Galați. Din acest motiv, este necesară și oportună asigurarea 
continuității serviciilor prin încheierea unui nou contract în locul celui care expiră la 
31.12.2017 (cazul contractului încheiat cu  Societatea Civilã Profesionalã de 
Avocaţi „ Ceparu şi Irimia”) și prin menținerea celui încheiat în anul 2016 (cazul 
contractului încheiat cu Cabinetul de Avocat Anton Mutu, care presupune plata 
serviciilor la finalizarea dosarului). 

În afara cerinței respectării principiului continuității, temeinicia motivării 
necesității achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018 este întărită de următoarele 
argumente: 

A. Amploarea și complexitatea procedurilor de achiziții publice, care rezultă 
din obiectul contractului încheiat cu Societatea Civilã Profesionalã de Avocaţi „ 
Ceparu şi Irimia”, impune recurgerea la serviciile unor juriști înalt specializați. 

B. În cauzele aflate  pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect 
„anulare dispoziții de imputare” sau drepturi salariale consilierii juridici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi au calitatea de reclamanți. 
În aceste condiții, potrivit reglementărilor asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, consilierii juridici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi se află în conflict de interese, fiind obligaţi să se abţină 
de la rezolvare cererilor, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii . 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţului Galaţi proiectul de hotărâre alăturat, fiind îndeplinite cerințele 
art. 1 alin. (2) 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. 

Solicităm avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 şi al Comisiei de specialitate 
nr. 5 din cadrul Consiliul Judeţului Galaţi. 

 

Preşedinte, 
Costel Fotea 

 

 

Intocmit, 
Consilier juridic superior,  
Bejan Simona/13.12.2017 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 

Nr. 28579/15.12.2017 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotãrâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 
2018, a prestãrii serviciilor de asistenţã, consultanţã şi reprezentare juridicã 
necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit 
contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018 

 
În proiectul de hotãrâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 

2018, a prestãrii serviciilor de asistenţã, consultanţã şi reprezentare juridicã necesare 
pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor anterioare 
şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
pentru Judeţul Galaţi în anul 2018, iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – 
Costel Fotea, motivează, cu argumente irefutabile, temeinicia și legalitatea proiectului 
supus aprobării Consiliului Judeţean Galaţi. 

În fapt, au fost achiziţionate servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare, prin încheierea celor două contracte specificate în Expunerea de motive, 
pe baza cãrora Judeţul Galaţi este reprezentat în 23 dosare aflate pe rolul instanţelor de 
judecatã. Dosarele au ca obiect achiziţii publice şi fonduri europene nerambursabile, 
anulare/emitere acte administrative având ca reclamanţi funcţionari publici din cadrul 
Serviciului Contencios şi Probleme Juridice.  

Oportunitatea şi necesitatea achiziționării serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă  şi reprezentare, cel puţin pânã la finalizarea dosarelor menționate, este deplin 
demonstrată, având ca argumente: asigurarea respectării principiului continuitãţii 
reprezentãrii, ampoarea și complexitatea procedurilor de achiziții publice și importanța 
acestor achiziții pentru județ, precum și evitarea conflictului de interese în dosarele în 
care sunt reclamanți consilierii a juridici ai instituției. 

Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile: 
- art. I, alin. (1) şi alin. (2), lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi completare a unor acte 
normative, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora autorităţile şi instituţiile 
publice ale administraţiei publice centrale şi locale, în situaţii temeinic justificate, în care 
activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare 
autorităţilor şi instituţiilor publice 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 consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale; 

-  art.79 alin(1), lit.(c) din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare :   

„Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre 
următoarele situaţii: 

c)interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa 
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.”; 
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-art. 79 alin (2) din Legea 161/2003, în cazul existenţei unui conflict de interese, 
funcţionarii publici mai sus menţionaţi sunt obligaţi să se abţină de la “rezolvarea cererii, 
luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii …” ; 

-  art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale: (1) “ 
Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate, în condiţiile legii, pe o perioadă de 1 an, 
care corespunde exerciţiului bugetar. 

(2) “Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în 
contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv.” 

- art. 21, alin. (2) și alin. (3), art. 97 , alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. c din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Intocmit, 
Consilier juridic superior, 
Bejan Simona/13.12.2017 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională  

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Arhitect Şef, 

Director Executiv, Director Executiv, Mărioara Dumitrescu 

Camelia Epure Stoica George  

   
 

Direcţia Patrimoniu 
 

Serviciul Contencios şi 
Probleme Juridice 

 
Serviciul licitatii, 

monitorizare servicii 
comunitare de utilitate 

publica si UIP 
       Director Executiv,  Simion Paula Elena 

Constantin Cristea   


