
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    

            
 PROIECT  

 
                  HOTĂRÂREA NR._______ 

privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă 
şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat Radu Marinescu, în vederea 
apărării intereselor municipiului Craiova, Primarului Municipiului Craiova şi 

Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
28.11.2013; 
     Având în vedere raportul nr.173315/2013 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea achiziţionarii 
serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de 
Avocat Radu Marinescu, în vederea apărării intereselor municipiului Craiova, 
Primarului Municipiului Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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.21 alin.3, 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 serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare, prin Cabinetul de Avocat Radu Marinescu, având sediul în 
municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, bloc M14, sc.A, ap.8, CIF 23762669, în 
vederea apărării intereselor municipiului Craiova, Primarului Municipiului 
Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu suportarea contravalorii 
acestor servicii din veniturile proprii ale Primarului Municipiului Craiova, d-na 
Lia-Olguţa Vasilescu. 

      Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Cabinet de Avocat Radu Marinescu vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

  



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.173315/20.11.2013 
 
 
                                                                                                            SE APROBA 
                                                                                                                  PRIMAR 
                                                                                             Lia-Olguta VASILESCU 
 
 

 
RAPORT 

 
 In prezent, pe rolul instantelor judecatoresti de pe raza Curtii de Apel Craiova si 

de pe raza altor Curti de Apel, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie a 
Romaniei sunt inregistrate foarte multe cauze litigioase, in care parte procesuala este 
Municipiul Craiova ori Consiliul Local al Municipiului Craiova ori Primarul 
Municipiului Craiova ori Comisia Locala de Fond Funciar Craiova ori Primaria 
Municipiului Craiova prin Directiile de Specialitate ce o compun, respectiv un numar 
de 3573 cauze. 

 Corpul functionarilor publici din Aparatul de Specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova incadrat pe functia de executie de consilier juridic, ce are 
competenta de a asigura apararile necesare in cauzele litigioase, in interesul autoritatii 
publice locale este redus in comparatie cu numarul de cauze litigioase, respectiv un 
numar de 15 posturi ocupate efectiv raportat la 3573 cauze litigioase. 

 In competenta functionala, consilierii juridici anterior mentionati au atributii 
inscrise in fisa postului de solutionare a petitiilor repartizate, a notificarilor formulate in 
temeiul Legii nr. 10/2001, a actelor procedurale si reprezentarea efectiva in fata 
instantelor judecatoresti de pe teritoriul Romaniei, de asigurare a consultantei juridice 
acordata Serviciilor si Directiilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova. 

 In prezent, sunt inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti cereri noi in care 
autoritatile publice locale - Municipiul Craiova, Primarul Municipiului Craiova si 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, au calitate procesuala activa sau pasiva, cereri 
ce au ca obiect intentia SC Fotbal Club U Craiova SA de a deposeda de bunurile situate 
in cadrul Stadionului „Ion Oblemenco” de la detinatorii de buna credinta a drepturilor 
reale a bunurilor ce apartin domeniului public al Municipiului Craiova si aflate in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor ce apartin 
domeniului public al statului roman si a bunurilor ce apartin persoanelor fizice si 
juridice in baza actelor autentice- hotarari judecatoresti si acte de dobandire 
autentificate, respectiv  

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 35582/215/2013 
ce are ca obiect contestatie la executare formulata de SC Fotbal Club U 



Craiova SA impotriva actelor de executare intocmite de BEJ Balaci Titi 
si a executarii silite pornita in dosarul de executare nr. 254/E/2013,  

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr.38893/215/2013 , 
având ca obiect conexare executare; 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 35756/215/2013 
ce are ca obiect contestatie la executare formulata de SC Club Sportiv U 
Craiova SA impotriva actelor de executare intocmite de BEJ Balaci Titi 
si a executarii silite pornita in dosarul de executare nr. 254/E/2013,  

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34996/215/2013 
ce are ca obiect contestatie la executare formulata de de Directia 
Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj impotriva actelor de executare 
intocmite de BEJ Balaci Titi si a executarii silite pornita in dosarul de 
executare nr. 254/E/2013, 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34995/215/2013 
ce are ca obiect suspendare provizorie a executarii silite pornita de BEJ 
Balaci Titi in dosarul de executare nr. 254/E/2013, cerere formulata de 
Clubul Sportiv Municipal Craiova 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34614/215/2013 
ce are ca obiect suspendarea provizorie a executarii pornita de BEJ 
Balaci Titi in dosarul de executare nr. 254/E/2013, cerere formulata de 
Municipiul Craiova 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 33953/215/2013 
ce are ca obiect incuviintarea executarii silite a titlului executoriu 
reprezentat de Decizia nr. 23/15.10.2013 pronuntata de Tribunalul Dolj 
in dosarul nr. 24932/215/2013*, cerere formulata de petent BEJ Balaci 
Titi 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 32471/215/2013 
ce are ca obiect pretentii formulata de Municipiul Craiova in 
contradictoriu cu SC Fotbal Club U Craiova SA 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 30768/215/2013 
ce are ca obiect pretentii formulata de SC Fotbal Club U Craiova SA in 
contradictoriu cu Municipiul Craiova 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34997/215/2013 
ce are ca obiect suspendarea provizorie a executarii silite pornite de BEJ 
Balaci Titi in dosarul de executare nr. 254/E/2013, cerere formulata de 
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34994/215/2013 
ce are ca obiect contestatie la executare formulata de de Clubul Sportiv 
Municipal Craiova impotriva actelor de executare intocmite de BEJ 
Balaci Titi si a executarii silite pornita in dosarul de executare nr. 
254/E/2013 

- dosarul inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj cu nr. 24932/215/2013* ce 
are ca obiect lămurirea dispozitivului deciziei nr.23/15.10.2013 a 
Tribunalului Dolj, pronunţată în dosarul nr. 24932/215/2013* 



- dosarul inregistrat pe rolul Tribunalului Dolj cu nr. 14318/63/2013 ce are 
ca obiect revizuirea deciziei nr.23/15.10.2013 a Tribunalului Dolj, 
pronunţată în dosarul nr. 24932/215/2013*, cerere formulata de 
Municipiul Craiova si Primarul Municipiului Craiova 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34076/215/2013 
ce are ca obiect recuzarea executorului judecatoresc Balaci Titi referitor 
la dosarul de executare nr. 254/E/2013,  

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34087/215/2013 
ce are ca obiect suspendarea executării silite în dosarul execuţional 
nr.254/E/2013 până la soluţionarea cererii de recuzare a executorului 
judecătoresc Balaci Titi referitor la dosarul de executare nr. 254/E/2013,  

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova cu nr. 34560/215/2013 
ce are ca obiect contestatie la executare formulata de Municipiul Craiova 
ce are ca impotriva actelor de executare intocmite de BEJ Balaci Titi si a 
executarii silite pornita in dosarul de executare nr. 254/E/2013,  

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Drobeta Turnu Severin cu 
nr.15322/225/2013 având ca obiect recuzare BEJ Raicu Ion, 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Drobeta Turnu Severin cu 
nr.15304/225/2013 având ca obiect contestaţie la executare şi suspendare 

- dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Drobeta Turnu Severin cu 
nr.15305/225/2013 având ca obiect suspendare provizorie la executare. 

Potrivit art. 1 din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a 
unor acte normative  

„ (1) Autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si 
locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatile nationale, 
companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum si regiile autonome care au in structura organizatorica personal propriu de 
specialitate juridica nu pot achizitiona servicii juridice de consultanta, de asistenta 
si/sau de reprezentare.  

 (2) In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, 
de asistenta si/sau de reprezentare, necesare autoritatilor si institutiilor publice 
prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica 
angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in 
conditiile legii, numai cu aprobarea:  

 b) consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti, dupa caz, pentru autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice 
locale”. 

 
Potrivit art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Municipiul 

Craiova, ca unitate administrativ - teritoriala este reprezentat in justitie de Primarul 
Municipiului Craiova, in calitate de reprezentant legal, ce poate imputernici o 
persoana cu studii superioare juridice de lunga durata din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului sau un avocat sa reprezinte interesele unitatii administrativ-



teritoriale, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale, putand sa 
beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecata. 

Autoritatile administratiei publice locale sunt identificate de prevederile art. 23 
din Legea nr. 215/2001, ca fiind autoritatea deliberativa – Consiliul Local al 
municipiului Craiova si autoritatea executiva-Primarul Municipiului Craiova. 

Astfel, Primarul Municipiului Craiova indeplineste, in justitie, calitatea de 
reprezentant legal al entitatilor mentionate, iar in calitate de autoritate executiva 
indeplineste categoriile principale de atributii limitativ prevazute de dispozitiile art. 63 
din legea nr. 215/2001, implicand astfel si exercitarea calitatii de ordonator 
principal de credite pentru bugetul Municipiului Craiova. 

 
Cauzele contencioase prezentate, presupun un grad ridicat de complexitate, 

implicand realizarea unor aparari de inalta calitate, precum si o foarte buna pregatire si 
experienta profesionala in astfel de litigii, conducand astfel la necesitatea asigurarii 
unei asistente judiciare din partea cabinetelor de avocatura, alaturi de consilierii 
juridici desemnati din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova. 

 
Avand in vedere motivele de drept si de fapt prezentate, precum si situatia 

temeinic justificata in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de 
reprezentare, necesare apararii intereselor Municipiului Craiova, Primarului 
Municipiului Craiova si Consiliului Local al Municipiului Craiova, se pot asigura de 
catre cabinetul de avocat alaturi de personalul de specialitate juridica angajat in 
Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Craiova, propunem promovarea 
proiectului de hotarare care sa aiba ca obiect  

- achizitia serviciilor de consultanta juridică, de asistenta si/sau de 
reprezentare, necesare apararii intereselor Municipiului Craiova, 
Primarului Municipiului Craiova si Consiliului Local al 
Municipiului Craiova ale Cabinetului de Avocat Radu Marinescu,  
cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza, bloc M14, sc. A, ap. 8, CIF 
23762669, cu suportarea contravalorii acestor servicii din veniturile 
proprii ale Primarului Municipiului Craiova Lia-Olguta Vasilescu. 

 
 

Director executiv,                                                                               Intocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                           cons.jur. Mirel Bontea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


