
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

 din __________________ 2019 

 
privind: continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de 
soluționare, potrivit  contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2020 

Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.097/11.12.2019 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al 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), Titlul IV: Conflictul de 
interese, 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 modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 29 alin.(1) lit. d) și alin. (3) din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

Având în vedere prevederile art. 109, alin. (2) și alin. (3) din OUG 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ; 

În baza dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă continuarea în anul 2020  a contractelor privind  prestarea serviciilor 
de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, aflate în derulare.  

Art.2. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2020, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 
 
 

Intocmit; 
Consilier juridic superior, 
Bejan Simona/04.12.2019                                             

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 14.097 din 11.12.2019 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 

2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, 
necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit 

contractelor aflate în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2020 

  
Județul Galați este în prezent beneficiarul a două contracte pentru prestarea serviciilor 
de asistenţă, consultanţă şi  reprezentare juridică, 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: 

 Reprezentarea în faţa instanţelor de contencios administrativ în dosarele având 
ca obiect acţiunile formulate de către salariaţii/funcționari publici  din aparatul de lucru al 
CJG, privind anularea dispoziţiilor de imputare emise în baza deciziei 23/03.08.2016 
emisă de Camera de Conturi Galaţi. 

Pe baza acestui contract, se află 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 – cu obiect anulare dispoziţii de imputare - fond -– aflat pe rol; 
3) - Dosar nr.3670/121/2016 - cu obiect anulare dispoziţii de imputare - recurs -– 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. 3678/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare - fond – aflat pe rol  
8) - Dosar nr. 3719/121/2016 cu obiect anulare dispoziţii de imputare – fond – aflat pe rol; 
9) - Dosar nr. 3969/121/2016 - obiect anulare dispoziţie de imputare nr.430- fond – aflat pe 

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

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

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

pe rol; 
 
 II. Contractul nr.586/07.01.2019,  încheiat cu  Societatea Civilă Profesională de Avocaţi „ 
Ceparu şi Irimia”, având ca obiect prestarea serviciilor de asistenţă, consultanţă şi de 
reprezentare juridică, în special, dar nu exclusiv, în vastul domeniul al atribuirii, urmăririi 
și derulării contractelor de achiziţie publică, 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 procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;  

d) Asistenţă  juridică la negocierea clauzelor contractuale și la încheierea 
contractelor de achiziţie publică; 
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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 află în continuare pe rolul instanţelor următoarele 
dosare:  

1) Dosar 14786/3/2016* – cu obiect constatarea nulităţii actului adiţional nr.2/21.09.2011 la 
contractul de finanţare – recurs, rejudecare - pe rol; 

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

3) - 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 eficientă în judeţul Galaţi”- Recurs – pe rol; 

4) Dosar 1606/121/2018 - obiect – litigiu privind achiziţiile publice, Contract 
4101/17.05.2016 – fond - pe rol. 

5) Dosar 6495/2/2016 – obiect – Anularea Deciziei 240/17.08.2016, precum şi a Notei 
privind neîncadrarea în prevederile OG 14/2013, emise în cadrul proiectului „Reabilitare 
şi modernizare DJ251, între municipiul Galaţi – Tecuci, sector km. 24+000-53+350”- 
recurs. 

6) Dosar 2753/233/2018 – obiect - Pretenţii aferente contractului de achiziţie publică de 
servicii nr.4405/17.05.2017- fond, pe rol. 

7) Dosar 3469/93/2018 – obiect - Anulare act emis de autorităţi publice locale Document 
constatator 8331/22.08.2018, fond, pe rol. 

8) Dosar 1775/1748/2019- obiect - pretenţii, răspundere contractuală, între UAT Judeţ 
Galaţi şi  SC LIBRO EVENTS SRL, fond, pe rol. 

9) Dosar 3448/121/2018- obiect - pretenţii, părţi SC EUROAMCON SRL şi UAT Judeţ 
Galaţi – fond - pe rol. 

10) Dosar 24996/233/2018- obiect Executare contract administrativ, părţi UAT Judeţ Galaţi şi 
SC LEMACONS SRL, apel, 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 încheierea unui nou contract cu  Societatea Civilă 
Profesională de Avocaţi „Ceparu şi Irimia” și menținerea celui încheiat cu Cabinetul de 
Avocat Anton Mutu, care a fost încheiat până la finalizarea dosarelor, nu pe an 
calendaristic. 

În afara cerinței respectării principiului continuității, temeinicia motivării necesității 
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul 
Galaţi în anul 2020 este întărită de următoarele argumente: 

A. Amploarea și complexitatea procedurilor de achiziții publice, care rezultă din 
obiectul contractului încheiat cu Societatea Civilă Profesională 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 privind asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
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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 . 

C. Încărcătură de muncă a consilierilor juridici din cadrul Serviciului Contencios și 
Probleme Juridice se situează la limita maximă, astfel încât nu ar putea face față unor 
cazuri fortuite. Această situație are două cauze: deficitul de personal și amploarea 
activității. 

În ceea ce privește deficitul de personal, este suficient să arătăm că din totalul de 
8 posturi de consilier juridic sunt ocupate doar 5, în pofida concursurilor de recrutare 
organizate. 

Volumul de muncă de specialitate, depus de Serviciul Contencios și Probleme 
Juridice, este ilustrat de următoarele cifre, privind principalele activități desfășurate: 

a)În primele 11 luni ale anului au fost instrumentate aprox. 180 dosare. 
Instrumentarea unui dosar presupune: documentare; analiza înscrisurilor părții adverse, 
conceperea și redactarea propriilor înscrisuri; pledoarii în instanță pentru susținerea 
intereselor instituției; demersuri pentru executarea hotărârilor judecătorești. În funcție de 
complexitatea spețelor și pentru parcurgerea gradelor de jurisdicție, aceste activități au 
caracter repetitiv, uneori pe parcursul mai multor ani. 

b)În primele 11 luni ale anului au fost analizate și avizate pentru legalitate, cu 
asumarea responsabilităților corespunzătoare: 

-277 proiecte de hotărâre a Consiliului Județean Galați, 
-570 proiecte de dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Galați, 
-270 contracte, 
-220 Certificate de urbanism, 
-95 Autorizații de construire. 
c)Consilierii juridici au participat la 30 ședințe ale comisiei de disciplină, la lucrările 

a 10 comisii pluridisciplinare constituite pentru cercetarea administrativă a eventualelor 
pagube produse Județului Galați de către personalul propriu, 32 ședințe ale consiliului de 
administrație a şcolilor speciale. 

d)Consilierii juridici au acordat cca 250 consultații juridice scrise. 
 
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. 

 

P r e ş e d i n t e , 
Costel Fotea 

 

 

Întocmit, 
Consilier juridic superior,  
Bejan Simona/  04.12.2018 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 14.097/11.12.2019 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 2020, 
a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru 

finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor aflate în 
derulare, și aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și 

reprezentare pentru județul Galați în anul 2020. 
 

În proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 2020, 
a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru 
finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor aflate în derulare, și 
aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru 
județul Galați în anul 2020, 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 cărora 
Judeţul Galaţi este reprezentat în 22 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată. 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.  

Necesitatea şi oportunitatea achiziționării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă  şi 
reprezentare, cel puţin până la finalizarea dosarelor menționate, este deplin demonstrată, 
având ca argumente: asigurarea respectării principiului continuităţii reprezentării, amploarea 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), Titlul IV - Conflictul de interese, 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 modificările şi 
completările 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.”; 
- art. 79 alin (2), Titlul IV - Conflictul de interese, 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. 
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(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. 109, alin. (2) și alin. (3) şi art. 196 din OUG 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ, potrivit cărora în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă 
hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi, iar Preşedintele Consiliului Judeţean poate 
împuternici un avocat să reprezinte în justiţie interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum 
si ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. 

 
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
 
 
  Director executiv,          Director executiv,               Arhitect şef,                  Director executiv, 
Cristea Constantin   Angheluță Laura Delia   Dumitrescu Mărioara          Epure Camelia 
 
 
      Director executiv,           Director executiv,                        Serviciul contencios și 
       Stoica George           Săndulache Elena                            probleme juridice, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier juridic superior,  
Bejan Simona/  04.12.2018 

 


