
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

 din __________________ 2022 

 
privind: continuarea, în anul 2023, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi  
reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de 
soluționare, potrivit  contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii 
juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi, în anul 2023  

Iniţiator:Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14594/09.12.2022 

 
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. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă continuarea în anul 2023  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 2023, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

 
Intocmit; 
Consilier juridic superior, 
Bejan Simona/07.12.2022                                             

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 14594 din 09.12.2022 
 
 

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

2023, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, 
necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit 

contractului aflat în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2023 

  
Județul Galați este în prezent beneficiarul Contractului nr. 14493/31.12.2021, 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; 

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 7316/233/2021* – obiect - pretenţii, părţi: UAT Judeţul Galaţi (reclamant)/ 
EUROAMCON SRL(pârât).fond, pe rol. 

2) Dosar 9711/233/2021- obiect - asigurare dovezi Proiect COD SMIS 48418, proiectul 
„Servicii publice electronice pentru o administraţie mai eficientã în judeţul Galaţi”, între 
UAT Judeţ Galaţi (reclamant) şi  Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Direcţia 
Generalã Programe Europene Competitivitate(pârât)),fond, pe rol. 

3) Dosar 1447/121/2021 – obiect- acţiune în rãspundere delictualã, părţi UAT Judeţul 
Galaţi(reclamant) şi UAT Com. Schela, Berceanu Iacov, Bogoros Maria (pârât), fond, pe 
rol. 

4) Dosar nr. 6150/2/2021- obiect - anulare act administrativ decizia 50894/21.05.2021- 
anulare corecţie financiarã proiect SMIS 48418, părţi UAT Judeţul Galaţi(reclamant)/ 
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Administraţiei(pârât) , fond, pe rol. 

5) Dosar 5446/2/2021 -obiect - anulare act administrativ decizia 50895/21.05.2021- anulare 
corecţie financiarã proiect SMIS 48400, părţi UAT Judeţul Galaţi(reclamant)/ Ministerul 
Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Administraţiei(pârât), fond, pe rol. 

6) Dosar nr. 6276/2/2021-obiect-anulare act administrativ decizia 50887/21.05.2021- 
anulare corecţie financiarã proiect SMIS 48453, părţi UAT Judeţul Galaţi(reclamant)/ 
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Administraţiei(pârât), fond, pe rol. 

7) Dosar 44/233/2022-obiect- acţiune în pretenţii, pãrţi: UAT Judeţul Galaţi (pârât)/SC 
MIDANNE INVEST GRUP SRL (reclamant), fond, pe rol. 



8) Dosar 3448/121/2018– obiect – pretenţii, pãrţi : EUROAMCON SRL( pârât)/ UAT Judeţul 
Galaţi (recurent), recurs, pe rol. 

9) 1452/121/2022 – obiect – executare contract administrativ, părţi : UAT Judeţul Galaţi 
(reclamant)/ SC MIDANNE INVEST GRUP SRL (pârât), fond, pe rol. 

10)  2854/110/2021/a16 – obiect – contestaţie creanţe – contestaţie tabel preliminar, părţi : 
UAT Judeţul Galaţi (pârât)/ SC MIDANNE INVEST GRUP SRL (reclamant), fond, pe rol. 

11)  2041/121/2022 -  obiect - contestaţie creanţe – contestaţie tabel preliminar, părţi: UAT 
Judeţul Galaţi (pârât), SC PATISGAL SRL ( reclamant), fond, pe rol. 
 
 Este evident că pentru soluţionarea în mod favorabil pentru instituţia Consiliului 
Judeţean Galaţi a 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”. 

În afara cerinței respectării principiului continuității, temeinicia motivării necesității 
achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul 
Galaţi în anul 2023 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 specializați în domeniul achiziţiilor 
publice. 

B. 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. 

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. 150 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: 

- 417 proiecte de hotărâre a Consiliului Județean Galați, 
- 550 proiecte de dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Galați, 
- 380 contracte, 
-120 Certificate de urbanism şi Autorizaţii de construire. 
c) Consilierii juridici au participat la 15 ședințe ale comisiei de disciplină,  30 

ședințe ale consiliului de administrație a şcolilor speciale. 
d) Consilierii juridici au acordat cca 200 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. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea 
procedurii de dezbatere publică. 

 
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,                                                                                               Coordonator- consilier juridic superior, 
Consilier juridic superior,                                                                                 Nedelcu Georgeta Alina 
Bejan Simona/  07.12.2022 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 14594/9.12.2022 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 2023, a 
prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru 

finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului aflat în derulare, și 
aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru 

județul Galați în anul 2023. 
 

În proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind continuarea, în anul 2023, a 
prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea 
dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului aflat în derulare, și aprobarea achiziționării 
de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare pentru județul Galați în anul 2023, 
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 contractului specificat în Referatul de aprobare, pe baza cărora Judeţul Galaţi este 
reprezentat în 11 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată. Dosarele au ca obiect achiziţii publice 
şi fonduri europene nerambursabile, corecţii financiare, anulare/emitere acte administrative . 

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. 

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. 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. 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. 
 
        Direcţia Patrimoniu        Direcţia Dezvoltare Regională                  Direcţia Programe 
             Director executiv,               Director executiv,                             Director executiv, 
           Popescu Marin                  Angheluță Laura Delia                        Epure Camelia 
 
      Direcţia Economie şi Finanţe            Direcţia Tehnicã                Serviciul Contencios şi                                                          
                                                                                                           Probleme  Juridice 
            Director executiv,                       
              Stoica George                          
 
Întocmit, 
Consilier juridic superior,  
Bejan Simona/ 07.12.2022 


