
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

 
                  HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea achiziţionarii, de către Filarmonica „Oltenia” Craiova, a 
serviciilor juridice de reprezentare, în vederea apărării intereselor instituţiei în 

dosarul nr.198/63/2018, la Tribunalul Dolj şi la Curtea de Apel Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
26.07.2018; 

     Având în vedere rapoartele nr.115034/2018 al Serviciului Resurse Umane şi 
nr.115195/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, prin care se propune aprobarea achiziţionarii, de către Filarmonica 
„Oltenia” Craiova, a serviciilor juridice de reprezentare, în vederea apărării intereselor 
instituţiei în dosarul nr.198/63/2018, la Tribunalul Dolj şi la Curtea de Apel Craiova; 
 În conformitate cu prevederile art.I 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 de modificare şi completare a unor acte normative. 

În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

    Art.l.Se aprobă achiziţionarea, de către Filarmonica „Oltenia” Craiova, de servicii 
juridice de reprezentare, în vederea apărării intereselor instituţiei, în dosarul 
nr.198/63/2018, la Tribunalul Dolj şi la Curtea de Apel Craiova, prin Cabinetul de 
Avocat Tiugan Marius, cu sediul în municipiul Craiova, str. Arh.Dan Nicolae, 
nr.12, CIF 36609935, cu suportarea contravalorii de 4000 lei de către Filarmonica 
„Oltenia” Craiova. 

      Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Filarmonica „Oltenia” 
Craiova şi  Cabinetul de Avocat Tiugan Marius vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
         Mihail GENOIU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 115034/18.07.2018 

PRIMAR 
MIHAIL GENOIU 

 
 
                                                                                                         AVIZAT, 
                                                                                                    VICEPRIMAR, 
                                                                                             STELIAN BĂRĂGAN 

 
 

RAPORT 
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de reprezentare, de către Filarmonica 

”Oltenia” Craiova 
 

 
Prin adresa nr. 2035/2018, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 

106951/2018, Filarmonica „Oltenia” Craiova a solicitat aprobarea achiziționării de servicii juridice 
de reprezentare, ca urmare a încetării contractului individual de muncă al consilierului juridic în 
luna iunie 2018 și implicit a existenței unui dosar pe rolul Tribunalului Dolj – Secția Litigii de Muncă 
și Asigurări Sociale având ca obiect  - contestație decizie concediere. 

Prin nota de fundamentare nr. 2207/2018 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 316/2018, Filarmonica „Oltenia” Craiova menționează faptul ca acest demers este 
imperios necesar urmare a existenței dosarului nr. 198/63/2018 înregistrat la Tribunalul Dolj și a 
faptului că în prezent nu există niciun angajat care să aibă atribuții de reprezentare în instanță.  

De asemenea, menționează faptul că valoarea de 4000 lei aferentă achiziționării acestor 
servicii juridice de reprezentare, se va suporta din economiile proprii, în acest sens existând și 
aprobarea Consilului de Administrație a Filarmonicii ”Oltenia” Craiova. 
        Potrivit prevederilor art. I. alin .2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ”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:  consiliilor locale, consiliilor judeţene sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale. ” 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local 
„exercită următoarele categorii de atribuţii:atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local” şi „aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum reorganizarea 
şi statul de funcţii ala regiilor autonome de interes local”. 

Având în vedere motivele de drept și de fapt prezentate, în raport de prevederile Legii nr. 
215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Filarmonica 
”Oltenia” Craiova, de servicii juridice de reprezentare, în vederea apărării intereselor instituiei, în 
dosarul nr. 198/63/2018, la Tribunalul Dolj și la Curtea de Apel Craiova, prin Cabinetul de Avocat 
Tiugan Marius, cu sediul în municipiul Craiova, str. Arh. Dan Nicolae, nr. 12, CIF 36609935, cu 
suportarea contravalorii de 4000 lei de catre  Filarmonica „Oltenia” Craiova. 

 
SERVICIUL RESURSE UMANE, 

LIA-MARTHA TONCEA 
ÎNTOCMIT, 

MIHAELA FLORESCU 
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