
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                        
S.T. 875/24.10.2019                                                                                                    
 

   
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare 
juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 

26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi 
 a Municipiului București 

 
 

 
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 

înregistrat cu nr. 17452 din data de 23.10.2019 și Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 166, alin. (2) 
lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul  Local  Sector  6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau 
reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din 
data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a 
Municipiului București, decizie înaintată cu adresa nr. 1028 din data de 
27.06.2019, adresă înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu 
nr.12450 din data de 03.07.2019, debit rezultat din  derularea Acordului-cadru: 
,,Furnizarea de produse lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial 
de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private 
cu program normal de 4 ore pe 4 ani”, respectiv recuperarea plății nejustificate a 
sumei de 167858 lei aferent căreia s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere 
de 15761 lei (până la data de 07.06.2019) și angajarea unor cheltuieli nejustificate 
de 282990 lei prin acceptarea unui preț unitar al produselor lactate în cadrul 
Acordului-cadru mai sus menționat. 



Art. 2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Administrației Școlilor 
Sector 6 pentru achiziţionarea și semnarea contractului de servicii de asistenţă, 
consultanţă şi/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în 
Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de 
Conturi a Municipiului București. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                  AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                            din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                
 
                                                                               Demirel Spiridon 
 
 
 
                                        
  
 
Nr.:                                                                                     
Data:    
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare și a art. 1 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, cu modificările şi completările ulterioare, se impune aprobarea privind 
achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare juridică în 
vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a 
Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului București. 
 Ținând cont de Raportul de specialitate al Directorului Executiv al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrat cu nr. 17452 din data de 23.10.2019, 
prin care se propune aprobarea privind achiziţionarea de servicii de asistenţă, 
consultanţă şi/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului stabilit în 
Decizia nr. 39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de 
Conturi a Municipiului București. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu                     
art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Se propune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul 
de hotărâre alăturat. 
 
  

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

Nr.17452/23.10.2019 

 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 

 Având în vedere art. 1 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de 

modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 

autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale, indiferent de modul de 

finanțare și subordonare, care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate 

juridică, nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare. 

 De asemenea art. 1 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de 

modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în 

situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau 

reprezentare, necesare  autorităților și  instituțiilor publice ale administrației publice locale, nu 

se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi 

achiziționate servicii de această natură, numai cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor 

județene sau Consiliului General al Municipiului București.  

 Luând act de Decizia nr.39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – 

Camera de Conturi a Municipiului București privind recuperarea debitului rezultat din  

derularea Acordului-cadru: ,,Furnizarea de produse lactate pentru elevii din învățământul 

primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat 

și private cu program normal de 4 ore pe 4 ani”, respectiv recuperarea plății nejustificate a 

sumei de 167858 lei aferent căreia s-au calculat dobânzi și penalități de întârziere de 15761 lei 

(până la data de 07.06.2019) și angajarea unor cheltuieli nejustificate de 282990 lei prin 

acceptarea unui preț unitar al produselor lactate în cadrul Acordului-cadru mai sus menționat. 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 Având în vedere, că în cadrul Serviciului Juridic Resurse Umane și Administrativ nu 

există decât un singur consilier juridic respectiv șeful serviciului, iar acționarea în instanță a 

firmei S.C. AGRO-PAN-STAR S.R.L. pentru recuperarea debitului mai sus menționat 

impune achiziționarea de servicii juridice de consultanță și de reprezentare în instanță (la toate 

nivelurile – Tribunal, Curte de Apel etc.) de un cabinet/societate de avocatură specializată în 

recuperare debite și cu experiență în dosare similare, motivat de faptul că, un management 

eficient al unei astfel de spețe presupune formularea de apărări, administrarea unor probatorii 

complexe (e.g. interogatorii, expertize, etc), redactarea, după caz, a unor cereri conexe și nu în 

ultimul rând de promovarea de căi de atac. 

 Natura, complexitatea, obiectul speței de față și volumul considerabil de activitate în 

îndeplinirea activităților de consultanță, de asistență juridică și/sau reprezentare juridică 

curentă, necesare recuperării debitului stabilit de Decizia nr.39 din data de 26.06.2019 a 

Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului București, impun pentru 

asigurarea unei asistențe juridice și reprezentare eficientă în instanță la toate nivelele, 

încheierea unui contract de consultanță și de reprezentare juridică cu un cabinet/societate de 

avocatură specializată în recuperare debite. 

 În baza art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a art. 1 

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, cu modificările şi completările ulterioare, se impune 

aprobarea privind achiziţionarea de servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare 

juridică în vederea recuperării debitului stabilit în Decizia nr.39 din data de 26.06.2019 a 

Directorului Curții de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului București. 

 

 

 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(3) lit.i) coroborat cu art.166, alin.(2), 

lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se 

supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect privind achiziţionarea de 

servicii de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentare juridică în vederea recuperării debitului 

stabilit în Decizia nr.39 din data de 26.06.2019 a Directorului Curții de Conturi – Camera de 

Conturi a Municipiului București. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre. 

                                                            

 

 

 

 

                                                                           Administraţia Şcolilor Sector 6  

                                                                                DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                       DUMITRU EUGENIA - DANIELA 


