
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
   

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la: aprobare achiziţionare de servicii juridice de către Consiliul Judeţean 
Olt 

 
 

          Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 12.420/16.12.2014 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr. 12.421/16.12.2014; 
          - Raportul comun nr. 12.422/16.12.2014 al Direcţiei Economice, Buget-Finanțe,                                                  
Serviciului Achiziţii, Licitaţii, Contractări, Serviciului Juridic Contencios, Serviciului 
Dezvoltare Regională și Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 
și Strategii de mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt,   
          -Raportul nr. 12.470/16.12.2014 al Comisiei pentru administrație publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii;                                   
          - Raportul nr. 12.472/16.12.2014 al Comisiei pentru cultură, învățământ, 
activitate științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte;    
           - Raportul nr. 12.582/17.12.2014 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanțe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al 
județului; 
          - 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, 

 
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (3), art. 91 alin. (1) lit. f), ale art. 97 alin. (1) 

şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE.  
 
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean 

Olt, în anul 2015, de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare în 



domeniul achiziţiilor publice, precum şi pentru susţinerea la instituţiile şi organismele 
cu care acesta relaţionează şi la instanţele judecătoreşti, a intereselor Unităţii 
Administrativ-Teritoriale Judeţul Olt, ale  Consiliului Judeţean Olt şi ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, în litigiile de complexitate deosebită având ca obiect 
achiziţiile publice şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 66/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să încheie şi să 
semneze în numele şi pentru Judeţul Olt contractul  de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare juridică sau, după caz, cu respectarea prevederilor legale și contractuale, 
un act adițional la Contractul de servicii juridice nr. 5540/30.05.2013 încheiat cu 
Societatea Civilă Profesională de avocați ,, CEPARU și IRIMIA” în baza Hotărârii 
Consiliului Județean Olt nr. 41/2013, prin care să se prelungească valabilitatea acestui 
contract și pentru anul 2015.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget –Finanţe, 
Serviciului Achiziţii, licitaţii, contractări, Serviciului   Juridic -Contencios, Serviciului 
Dezvoltare Regională şi Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe 
și Strategii de mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, şi Instituţiei 
Prefectului – judeţul Olt. 
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