
                                R O M Â N I A
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării 
serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  în litigiile juridice
 ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja

Consiliul  Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art. I alin. (2) lit. b) din  O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012   privind unele măsuri de

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:
- prevederile contractelor de concesiune nr. 4 din 15.12.2008 şi 2 din 11.05.2009, încheiate între

Consiliul local Gheorghe Doja şi S.C. EDA IMPEX S.R.L.;
- prevederile contractului de concesiune nr. 4 din 15.12.2008, încheiat între Comuna Gheorghe

Doja şi S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L.;
Examinând:
-  expunere de motive nr. 753 din 07.03.2016 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja;
-  raportul comun nr.752 din 07.03.2016;
- raportul  nr. 754 din 07.03.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină;
- raportul  nr. 755 din 07.03.2016 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
În temeiul art. 21 alin. (1) - (3) art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. a) şi art.

115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:
               Art.1 - Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de

reprezentare  în litigiile  juridice  ale Comunei  Gheorghe Doja,   cu  S.C. BODICONSTRUCT GRUP
S.R.L. şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja, cu S.C. EDA IMPEX S.R.L..
               Art.2 - Se imputerniceste  domnul Ion Mihai, primar al Comunei Gheorghe Doja, in vederea
promovarii procedurilor de achizitie a serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
în  litigiile  juridice  ale  Comunei  Gheorghe  Doja,   cu  S.C.  BODICONSTRUCT GRUP S.R.L.  şi  ale
Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja, cu S.C. EDA IMPEX S.R.L..

Art.3  -  Cheltuielile  necesare  in  vederea  ducerii  la  indeplinire  a  prezentei  hotărâri  vor  fi
suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, aferent
anului 2016.

Art.4 - (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2)  Primarul  comunei  şi  compartimentele  contabilitate  şi  achiziţii  publice   vor  aduce  la
îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.  5 –  Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe
Doja, compartimentelor  contabilitate şi achiziţii publice  şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o
va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi prin
publicare pe site www.gheorghedojail.ro.
         Primar,                                                                         Avizat pentru legalitate,
         Ion Mihai                                                                                    Secretar, 
                                                                                                                           Praf Monica  
     Nr. 15
                    Iniţiată la GHEORGHE DOJA
                   Astăzi, 07.03.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 753 din 07.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării 

serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  în litigiile juridice,  
ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja

În conformitate cu:
- prevederile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012  privind unele măsuri de reducere a

cheltuielilor publice şi  întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare:

“(1) 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.
    (2)  În  situaţii  temeinic  justificate,  în  care  activităţile  juridice  de  consultanţă,  de  asistenţă  şi/sau  de
reprezentare,  necesare  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice  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:
    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz,
pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”

- prevederile  art. 21 alin. (1) - (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:

“(1)  Unităţile  administrativ-teritoriale  sunt  persoane  juridice  de  drept  public,  cu  capacitate  juridică
deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare
fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile
administrativ-teritoriale  sunt  titulare  ale  drepturilor  şi  obligaţiilor  ce  decurg  din  contractele  privind
administrarea  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  şi  privat  în  care  acestea  sunt  parte,  precum şi  din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
    (2)  În  justiţie,  unităţile  administrativ-teritoriale  sunt  reprezentate,  după  caz,  de  primar  sau  de
preşedintele consiliului judeţean.
    (2^1)  Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale,  primarul,  respectiv preşedintele
consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal.
    (3)  Primarul,  respectiv  preşedintele  consiliului  judeţean,  poate  împuternici  o  persoană  cu  studii
superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului
judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.”.

Având în vedere:
- prevederile contractelor de concesiune nr. 4 din 15.12.2008 şi 2 din 11.05.2009, încheiate între Consiliul

local Gheorghe Doja şi S.C. EDA IMPEX S.R.L.;
- prevederile contractului de concesiune nr. 4 din 15.12.2008, încheiat între Comuna Gheorghe Doja şi

S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L.;
- complexitatea lucrărilor aferente rezolvării litigiilor rezultate din relaţiile contractuale susmenţionate;
Examinând:
- raportul comun nr. 752 din 07.03.2016;

             Propun ca, în temeiul art. 21 alin. (1) - (3) art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2)
lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
să se adopte hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  în
litigiile  juridice  ale  Comunei  Gheorghe  Doja  şi  ale  Consiliului  Local  al  Comunei  Gheorghe  Doja,  conform
proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezenta. 

 Primar,
Ion Mihai



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Nr. 752 din 07.03.2016

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre în vederea

achiziţionării  serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare  în litigiile juridice,
ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja

În conformitate cu:
- prevederile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012  privind unele măsuri de reducere a

cheltuielilor publice şi  întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare:

“(1) 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.
    (2)  În  situaţii  temeinic  justificate,  în  care  activităţile  juridice  de  consultanţă,  de  asistenţă  şi/sau  de
reprezentare,  necesare  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice  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:
    b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz,
pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.”

- prevederile  art. 21 alin. (1) - (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:

“(1)  Unităţile  administrativ-teritoriale  sunt  persoane  juridice  de  drept  public,  cu  capacitate  juridică
deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare
fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile
administrativ-teritoriale  sunt  titulare  ale  drepturilor  şi  obligaţiilor  ce  decurg  din  contractele  privind
administrarea  bunurilor  care  aparţin  domeniului  public  şi  privat  în  care  acestea  sunt  parte,  precum şi  din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.
    (2)  În  justiţie,  unităţile  administrativ-teritoriale  sunt  reprezentate,  după  caz,  de  primar  sau  de
preşedintele consiliului judeţean.
    (2^1)  Pentru apărarea intereselor unităţilor administrativ-teritoriale,  primarul,  respectiv preşedintele
consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal.
    (3)  Primarul,  respectiv  preşedintele  consiliului  judeţean,  poate  împuternici  o  persoană  cu  studii
superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului
judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor
administraţiei publice locale respective, în justiţie.”.

- prevederile contractelor de concesiune nr. 4 din 15.12.2008 şi 2 din 11.05.2009, încheiate între Consiliul
local Gheorghe Doja şi S.C. EDA IMPEX S.R.L.;

- prevederile contractului de concesiune nr. 4 din 15.12.2008, încheiat între Comuna Gheorghe Doja şi
S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L.;

Având în vedere:
- complexitatea lucrărilor aferente rezolvării litigiilor rezultate din relaţiile contractuale susmenţionate;
Ca urmare, propunem ca, în temeiul art. 21 alin. (1) - (3) art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45

alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se iniţieze
un proiect de hotărâre în vederea achiziţionării  serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
în litigiile juridice, ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja.

Pentru care am încheiat prezentul. 

      Viceprimar,        Inspector contabilitate,    
Gogoţ Clementin                      Dorobanţu Gilica



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia juridică şi de disciplină,
Nr. 754 din 07.03.2016

RAPORT
privind avizarea proiectului de hotărâre privind 

achiziţionarea  serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare 
 în litigiile juridice,

ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja

Comisia juridică şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012  privind unele

măsuri  de  reducere  a  cheltuielilor  publice  şi  întărirea  disciplinei  financiare  şi  de
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

-  prevederile  art.  21  alin.  (1)  -  (3)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:
- prevederile contractelor de concesiune nr. 4 din 15.12.2008 şi 2 din 11.05.2009,

încheiate între Consiliul local Gheorghe Doja şi S.C. EDA IMPEX S.R.L.;
- prevederile contractului de concesiune nr. 4 din 15.12.2008, încheiat între Comuna

Gheorghe Doja şi S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L.;
Examinând:
-   expunere  de  motive  nr.  753  din  07.03.2016întocmită  de  primarul   comunei

Gheorghe Doja;
-  raportul comun nr. 752 din 07.03.2016;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca,
în temeiul art. 21 alin. (1) - (3) art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit.
a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,
să  se  adopte  hotărârea  privind  achiziţionarea   serviciilor  juridice  de  consultanţă,  de
asistenţă  şi  de  reprezentare   în  litigiile  juridice,  ale  Comunei  Gheorghe  Doja  şi  ale
Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia juridică şi de disciplină,



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism 
Nr. 755 din 07.03.2016

RAPORT
privind avizarea proiectului de hotărâre privind 

achiziţionarea  serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare 
 în litigiile juridice,

ale Comunei Gheorghe Doja şi ale Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja

Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,

În conformitate cu:
- prevederile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26 din 6 iunie 2012  privind unele

măsuri  de  reducere  a  cheltuielilor  publice  şi  întărirea  disciplinei  financiare  şi  de
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

-  prevederile  art.  21  alin.  (1)  -  (3)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere:
- prevederile contractelor de concesiune nr. 4 din 15.12.2008 şi 2 din 11.05.2009,

încheiate între Consiliul local Gheorghe Doja şi S.C. EDA IMPEX S.R.L.;
- prevederile contractului de concesiune nr. 4 din 15.12.2008, încheiat între Comuna

Gheorghe Doja şi S.C. BODICONSTRUCT GRUP S.R.L.;
Examinând:
-   expunere  de  motive  nr. 753  din  07.03.2016 întocmită  de  primarul   comunei

Gheorghe Doja;
-  raportul comun nr. 752 din 07.03.2016;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca,
în temeiul art. 21 alin. (1) - (3) art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (2) lit.
a) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,
să  se  adopte  hotărârea  privind  achiziţionarea   serviciilor  juridice  de  consultanţă,  de
asistenţă  şi  de  reprezentare   în  litigiile  juridice,  ale  Comunei  Gheorghe  Doja  şi  ale
Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul. 

Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,


