
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6       
S.T. 967/19.11.2019                  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziției de servicii juridice 

în domeniul achizițiilor publice  
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7794/19.11.2019 al Direcției Generale 
Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;  
În conformitate cu prevederile: 

- Art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 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. I alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență 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. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență și consultanță juridică 
în domeniul achizițiilor publice, cu privire la procedurile de achiziție publică având o valoare de 
peste 500.000 lei, fără TVA, în scopul pregătirii anticipate a soluționării disputelor, conform 
dispozițiilor art. 29 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

(2) Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență și reprezentare juridică cu privire la 
disputele și procedurile judiciare din domeniul achizițiilor publice, conform dispozițiilor art. 29 
alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze contractul de asistență 
juridică. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții, Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                             AVIZEAZĂ                                           
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                                                                                                         din O.U.G. nr. 57/2019                                   
                 SECRETARUL SECTORULUI 6, 
                                                                                                   
 
                                                                                                            Demirel Spiridon 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
  



 

 

 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

O componentă esențială și în același timp deosebit de importantă a activității 
desfășurate în cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București o reprezintă 
necesitatea existenței unui sistem de achiziții publice bine structurat și eficient, 
ancorat în realitățile economiei de piață și organizat în strictă conformitate cu 
normele legale în vigoare. 

În acest context, principala preocupare a autorității contractante o reprezintă 
asigurarea că, prin procesul de achiziții publice se consumă efectiv, eficient, în 
mod etic, echidistant și transparent, fondurile publice alocate în decursul unei 
perioade. 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică sunt: 
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, 
proporționalitatea, eficiența folosirii fondurilor publice și asumarea răspunderii. 

Legea nu acoperă însă toate aspectele ce pot apărea în activitatea de achiziții 
publice și anumite aspecte ce apar în practica curentă, ceea ce conduce la 
confruntarea cu probleme juridice derivate din procedura de achiziție publică. 
Astfel, apar situații concrete care necesită interpretarea prevederilor legale în 
materie de către persoane de specialitate, pentru a evita soluții care să conducă la 
contestații și ulterior la blocarea unor achiziții publice. 

În conformitate cu organigrama și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6, aprobate prin H.C.L. Sector 6                   
nr. 77/30.03.2017 şi H.C.L. Sector 6 nr. 114/11.04.2017 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Sectorului 6, în prezent, structura organizatorică a Serviciului Juridic 
cuprinde un total de 9  posturi (8 posturi de execuție și 1 post de conducere). 

Dintre cele de execuție, 1 post fiind vacant, activitatea Serviciului juridic 
este asigurată în prezent de un număr de 6 consilieri juridici şi 1 consilier, dintre 
care 3 consilieri juridici au grad de asistent (cu o vechime în specialitate de 1 an). 

Activitatea serviciului juridic este foarte complexă și variată, constând în 
capacitatea de a interpreta un volum foarte mare de informații, de a selecta 
aspectele esențiale pentru domeniul analizat, de a identifica soluțiile legale în 
rezolvarea diferitelor spețe, de a acorda consultanță juridică tuturor direcțiilor din 
cadrul Primăriei Sectorului 6 în toate aspectele care țin de organizarea și 
funcționarea autorității administrației publice locale, de a participa la licitații, de a 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 



aviza contracte de diferite tipuri, de a soluționa dosare formulate în baza Legii               
nr. 18/1991, de a reprezenta instituția în fața instanțelor de judecată, etc.  

Având în vedere faptul că, consilierii juridici din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului nu pot acoperi complexitatea și întregul volum de lucru, 
devin incidente prevederile art. I alin (2) lit. b din O.U.G. nr. 26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 
de modificare și completare a unor acte normative conform căruia: "In situații 

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

de reprezentare necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) 

nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste 

entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu 

aprobarea: b) consiliilor locale, pentru autoritățile și instituțiile publice ale 

administrației publice locale." 
În domeniul achizițiilor publice, considerăm că este necesară asistența și 

consultanța acordată de avocați specializați, în vederea obținerii unei opinii 
independente asupra documentațiilor de achiziție publică pregătite, precum și 
asupra organizării și desfășurării procedurilor de achiziție publică de o anumită 
valoare și complexitate, pentru a anticipa și preveni litigiile. În caz contrar, 
contestațiile și acțiunile în instanță pot bloca pentru perioade îndelungate achiziția 
unor servicii sau lucrări esențiale pentru comunitatea locală. De asemenea, pentru 
cazurile care totuși sunt supuse procedurilor de soluționare a disputelor prevăzute 
de legislația în domeniul achizițiilor publice și care sunt de o valoare și 
complexitate ridicată, se recomandă angajarea unor avocați specializați care să 
reprezinte interesele autorității contractante. 

În acest sens, propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziției de servicii 
juridice în domeniul achizițiilor publice, necesare Direcției Generale Investiții din 
Sectorul 6. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Direcția Generală Investiții 
Bd. Regiei nr. 6-8, Sector 6, Bucureşti, Tel. 021/318.01.44  –   Fax. 021/ 318.01.43 

 
Nr. 7794/19.11.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind propunerea spre aprobarea consiliului local a hotărârii privind  
achiziția serviciilor juridice în domeniul achizițiilor publice 

 

O componenta esențială și în același timp deosebit de importantă a activității desfășurate 
în cadrul Primăriei Sectorului 6 al Municipiului București o reprezintă necesitatea existenței 
unui sistem de achiziții publice bine structurat și eficient, ancorat în realitățile economiei de 
piață și organizat în strictă conformitate cu normele legale în vigoare. 

În acest context, principala preocupare a autorității contractante o reprezintă asigurarea 
că, prin procesul de achiziții publice se consumă efectiv, eficient, în mod etic, echidistant și 
transparent fondurile publice alocate în decursul unei perioade. 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică sunt: 
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea, reciproca, transparența, proporționalitatea, 
eficiența folosirii fondurilor publice, asumarea răspunderii. 

Legea nu acoperă însă toate aspectele ce pot apărea în activitatea de achiziții publice și 
anumite aspecte ce apar în practica curentă, ceea ce conduce la confruntarea cu probleme 
juridice derivate din procedura de achiziție publică. Astfel, apar situații concrete care necesită 
interpretarea prevederilor legale în materie de către persoane de specialitate, pentru a evita 
soluții care să conducă la contestații și ulterior la blocarea unor achiziții publice. 

În conformitate cu organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 77/30.03.2017 şi HCL nr.114/11.04.2017 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Sectorului 6, în prezent, structura organizatorică a Serviciului Juridic cuprinde un 
total de 9  posturi (8 posturi de execuție și 1 post de conducere). 

Dintre cele de execuție, 1 post fiind vacant, activitatea Serviciului juridic este asigurată 
în prezent de un număr de 6 consilieri juridici şi 1 consilier, dintre care 3 consilieri juridici au 
grad de asistent (cu o vechime in specialitate de 1 an). 

Activitatea serviciului juridic este foarte complexă și variată, constând în capacitatea de a 
interpreta un volum foarte mare de informații, de a selecta aspectele esențiale pentru domeniul 
analizat, de a identifica soluțiile legale în rezolvarea diferitelor spete, de a acorda consultanță 
juridică tuturor direcțiilor din cadrul Primăriei Sectorului 6 în toate aspectele care țin de 
organizarea și funcționarea autorității administrației publice locale, de a participa la licitații, de a 
aviza contracte de diferite tipuri, de a soluționa dosare formulate în baza Legii nr.18/1991, de a 
reprezenta instituția în fața instanțelor de judecată, etc.  

 



Având in vedere faptul ca consilierii juridici din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului nu pot acoperi complexitatea și întregul volum de lucru, devin incidente prevederile 
art. I alin (2) lit. b din OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si 
întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative conform 
căruia:"In situații temeinic justificate, in care activitățile juridice de consultanta, de asistenta 

si/sau de reprezentare necesare autorităților si instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) nu se 

pot asigura de către personalul de specialitate juridica angajat in aceste entități, pot fi 

achiziționate servicii de aceasta natura, in condițiile legii, numai cu aprobarea: b) consiliilor 

locale, pentru autoritățile si instituțiile publice ale administrației publice locale." 

În domeniul achizițiilor publice, considerăm că este necesară asistența și consultanța 
acordată de avocați specializați, în vederea obținerii unei opinii independente asupra 
documentațiilor de achiziție publică pregătite, precum și asupra organizării și desfășurării 
procedurilor de achiziție publică de o anumită valoare și complexitate, pentru a anticipa și 
preveni litigiile. În caz contrar, contestațiile și acțiunile în instanță pot bloca pentru perioade 
îndelungate achiziția unor servicii sau lucrări esențiale pentru comunitatea locală. De asemenea, 
pentru cazurile care totuși sunt supuse procedurilor de soluționare a disputelor prevăzute de 
legislația în domeniul achizițiilor publice și care sunt de o valoare și complexitate ridicată, se 
recomandă angajarea unor avocați specializați care să reprezinte interesele autorității 
contractante. 

Față de considerentele de mai sus, Direcția Generală Investiții din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6 vă înaintează prezentul proiect de hotărâre privind 
aprobarea achiziției de servicii juridice în domeniul achizițiilor publice. 

 
 
 

Direcția Generală Investiții 
 

Director General 
 Iulian Gheorghe 


