
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  NR. 115/14.04.2022 

privind aprobarea achiziționării serviciilor de  reprezentare juridică care să asigure apărarea 
intereselor Administrației Comerciale Sector 6 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare 

a Administrației Comerciale Sector 6 nr. 5444/14.04.2022 și Raportul de specialitate al 
................................... nr..... /......, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6 nr. .......;  
În conformitate cu prevederile: 
- art. 1 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 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;   

- art. 20 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare;  

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;        

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, conform legii, a serviciilor de  reprezentare juridică 
care să asigure apărarea intereselor Administrației Comerciale Sector 6. 

Art. 2. Se împuternicește Administrația Comercială Sector 6 să deruleze procedurile 
legale de achiziție a serviciilor de reprezentare juridică, precum și să semneze contractele de 
servicii încheiate ca urmare a finalizării acestor proceduri.   

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Comercială Sector 6 vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
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CABINET PRIMAR 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de  

reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor                               

Administrației Comerciale Sector 6 

 

 Având în vedere necesitatea gestionării unui număr mare de dosare aflate pe 

rolul instanţelor de judecată care necesită cunoștinţe detaliate și aprofundate cu 

privire la aplicarea în concret a normelor speciale, precum și numărului insuficient 

de consilieri juridici din cadrul Biroului Juridic al Administraţiei Comerciale Sector 6. 

 Ţinând cont de faptul că, există situaţii în care este necesară o expertiză 

juridică specifică în activitatea curentă în următoarele arii de practică: drept civil, 

dreptul muncii, drept fiscal, drept penal și drept administrativ. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 

dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea achiziţionării serviciilor de  reprezentare juridică care să asigure apărarea 

intereselor Administraţiei Comerciale Sector 6. 

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 



 

Nr. 663/15.04.2022 
 
 
                                                RAPORT DE SPECIALITATE 

 

             privind Proiectul de hotărâre nr. 115/14.04.2022 privind aprobarea 

achiziționării serviciilor de  reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor 

Administrației Comerciale Sector 6 

 

          Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării 

considerentelor și circumstanțelor exclusiv de natură juridică, reținem următoarele: 

 

-  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6,  

           - Nota de Fundamentare a Administrației Comerciale Sector 6 nr. 

5444/14.04.2022. 

- art. 1 alin. (2) lit. b) din O.U.G. 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;   

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 20 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare;  

 

           Proiectul de hotărâre nr. 115/14.04.2022 privind aprobarea achiziționării 

serviciilor de reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor 

Administrației Comerciale Sector 6, se încadrează în prevederile legale, astfel că 

propunem prezentul proiect pentru analiza, dezbaterea și aprobarea de către 

Consiliul Local al Sectorului 6, Municipiul București. 

 

 

 

 

                                                                                                      CONSILIER JURIDIC,  

                                                                                                                           VALENTIN MORAR 

 

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

  
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

   

 În activitatea Administrației Comerciale Sector 6 se regăsesc o multitudine de dosare de 
instanță ce necesită o reprezentare juridică de specialitate. 

 În urma concursului din data de 31.03.2022, pentru ocuparea a două posturi de consilier 
juridic în cadrul Biroului Juridic din Administrația Comercială Sector 6, nu a fost ocupat decât un 
post, un singur candidat fiind declarat admis. 

          În cadrul Biroului Juridic la momentul actual îsi desfăşoară activitatea un număr de doi 
consilieri juridici din totalul posturilor prevăzute respectiv-7 posturi consilieri juridici superiori. 
 

           Pe rolul instanţelor de judecată este un număr foarte mare de dosare, respectiv 79 de dosare 
în lucru, din care multe au termene de judecată ce se suprapun. 
 

         Din dosarele aflate pe rolul instanţelor vă enumerăm un număr de dosare ce au o 
complexitate foarte mare şi pentru care trebuie o atenţie sporită şi un număr suficient de personal 
pentru a obţine soluţii favorabile:  

          1. Dosar nr. 778/2/2019 acţiune în constatare în contradictoriu cu FRESH FISH 
DAILY S.R.L., pentru Piaţa Gorjului 

                2. Dosar nr. 2080/3/2017 obligaţia de a face în contradictoriu cu FRESH FISH 
DAILY S.R.L., pentru Piaţa Gorjului 

                3. Dosar nr. 42586/3/2016 acţiune în constatare în contradictoriu cu FRESH FISH 
DAILY S.R.L., pentru Piaţa Gorjului 

               4. Dosar nr. 15338/3/2019 anulare HCL S6 şi clause contractual în contradictoriu 
cu FRESH FISH DAILY S.R.L., pentru Piaţa Gorjului 

               5. Dosar nr. 11719/303/2021 acţiune în revendicare în contradictoriu cu Boborelu 
Ioan, pentru Piaţa Valea Lungă 

               6. Dosar nr. 13155/3/2021 obligaţie de a face în contradictoriu cu PIAŢA 
ORIZONT S.R.L., pentru Piaţa Orizont 

              7. Dosar nr. 5033/3/2022 pretenţii în contradictoriu cu PIAŢA DRUMUL 
TABEREI S.R.L., pentru Piaţa Drumul Taberei 

              8. Dosar nr. 3829/303/2022 anulare act în contradictoriu cu PIAȚA DRUMUL 
TABEREI S.R.L. 

              9. Dosar nr. 37744/3/2021 încetarea concurenței neloiale în contradictoriu cu 
PIAȚA DRUMUL TABEREI S.R.L. 

ADMINISTRAŢIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 21161297/98/99 

ADRESĂ POȘTALĂ: ŞOS. VIRTUŢII, NR. 148, ETAJ 1 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: contact@acs6.ro 

 



 

 

 
           Având în vedere necesitatea demarării acţiunilor în vederea întoarcerii în patrimoniul 
instituţiei a Pieţei Drumul Taberei, Pieței Gorjului și a Pieței Orizont, iar acţiunile ce vor trebui 
întreprinse ar ocupa întregul timp al Biroului Juridic având în vedere  complexitatea acestor 
demersuri precum și numărul de 2 consilieri juridici ce activează la momentul acesta în cadrul 
Biroului Juridic. 
              

Propunem Primarului Sectorului 6 inițierea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea achiziționării serviciilor de  reprezentare juridică prin încheierea unor contracte 
care să asigure apărarea intereselor Administrției Comerciale Sector 6. 

                                                                                     
 
                                                                         
                                                                                                    

DIRECTOR GENERAL 
                                                 Crăciun Alexandra 

 

   

 

 

 

 

 

 


