
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
  

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea achiziţionării, de către Filarmonica „Oltenia”, de servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.145611/2018, rapoartele nr.145614/2018 
al  Serviciului Resurse Umane şi nr.146712/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea achiziţionării, de 
către Filarmonica „Oltenia”, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare; 
 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.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.4, 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.1. Se aprobă achiziționarea, de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, de servicii 

juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, cu încadrarea în bugetul 
propriu de venituri și cheltuieli. 

Art.2. Se împuterniceşte dl.Zamfir Gabriel, manager al Filarmonicii „Oltenia” Craiova să 
efectueze demersurile procedurale, în vederea perfectării contractului de 
achiziţionare a serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
                   INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                     PRIMAR,                                                                  SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU                                                     Nicoleta MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR. 145611/13.09.2018 

 
 
 
 
 
 
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE SERVICII 

JURIDICE DE CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI DE REPREZENTARE DE CĂTRE 
FILARMONICA ”OLTENIA” CRAIOVA 

 
 
  

 
Prin adresa nr. 2517/10.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 

143562/11.09.2018, completată  prin adresa nr. 2589/2018, înregistrată la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova sub nr. 419/2018, Filarmonica „Oltenia” Craiova  a solicitat aprobarea 
achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă și de reprezentare. 
           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. d coroborat cu  alin. 6 lit. a) pct. 4 din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul local în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către 
cetăţeni, asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind cultura.  
         Având în vedere cele menționate, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de 
hotărâre pentru aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare, de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli. 
 

 
 
 
      PRIMAR,             SERVICIUL RESURSE UMANE, 

     MIHAIL GENOIU                          LIA-MARTHA TONCEA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 145614/13.09.2018 

PRIMAR 
MIHAIL GENOIU 

 
 
 
 
                                                                                                         AVIZAT, 
                                                                                                    VICEPRIMAR, 
                                                                                             STELIAN BĂRĂGAN 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 

reprezentare, de asistenţă şi de reprezentare, de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, cu 
încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli 

 
 
 

 
           Având în vedere expunerea de motive nr.145611/13.09.2018 a Primarului Municipiului 
Craiova privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare, de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, cu încadrarea în bugetul propriu de 
venituri și cheltuieli, adresa nr. 2517/10.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
sub nr. 143562/11.09.2018, completată prin adresa nr. 2589/2018, înregistrată la Consiliul 
Local al Municipiului Craiova sub nr. 419/2018, facem următoarele precizări: 
            Filarmonica „Oltenia” Craiova prin nota de fundamentare nr. 2514/10.09.2018 solicită 
aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, 
pentru perioada octombrie - decembrie 2018, pentru buna desfășurare a întregii activități a 
instituției, având în vedere prevederile 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. 

De asemenea, Filarmonica „Oltenia” Craiova prin nota de fundamentare sus-menționată, 
motivează faptul ca acest demers este necesar întrucât la data de 18.06.2018 contractul 
individual de muncă al consilierului juridic al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova a încetat prin 
acordul părților. 

Prin adresa nr. 2589/2018, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
419/2018, Filarmonica „Oltenia” Craiova completează nota de fundamentare prin care 
menționează faptul că achiziționarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare sunt necesare pentru buna desfășurare a întregii activități a instituției, iar în prezent 
în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției aprobat pentru anul 2018 sunt fonduri disponibile 
pentru achiziționarea acestor servicii. 

  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. ” 
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           În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu  alin. 6 lit. a) pct. 4 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul local în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor 
furnizate către cetăţeni, asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind cultura.  

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: 
 

   - aprobarea achiziționării de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și 
cheltuieli; 

- împuternicirea domnului Zamfir Gabriel, manager al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova 
pentru efectuarea demersurilor procedurale în vederea perfectării contractului de achiziționare a 
serviciilor juridice de consultanță, de asistenţă şi de reprezentare. 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare, de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, cu încadrarea în bugetul propriu de 
venituri și cheltuieli. 

 
 

 
 
 

 
SERVICIUL RESURSE UMANE, 

LIA-MARTHA TONCEA 
ÎNTOCMIT, 

MIHAELA FLORESCU 
 
 
 
 
 

VIZA CONTROL FINANCIAR PREVENTIV, 
SABINA SMARANDACHE 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























	1proiect
	2expunere motive
	3raport
	4raport avizare
	ADRESA 419 CL 2018
	documentatie

