ROMÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. _____ din 21.12.2017
privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul
Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 21779 din 13.12.2017 iniţiată de
către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul
de specialitate nr. 21780 din 13.12.2017 al Biroului Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. _____ din 21.12.2017 al Secretarului Municipiului Roman;
Luând în considerare adresa Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
înregistrată la Municipiul Roman cu nr. 21775 din 31.12.2017, precum şi Decizia
nr. 18/22.11.2017 a Consiliului de Administraţie al Spitalul Municipal de Urgenţă
Roman;
Având în vedere prevederile art. 1 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;
În temeiul art. 36, alin. 9, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. l, lit.
”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

H OTĂRĂŞTE:
Art. l. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă,
asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Spitalului
Municipal de Urgenta Roman pentru anul 2018.
Art. 2. Se mandatează managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
pentru a încheia contractul cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice.
Art. 3. Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 21779 din 13.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor
servicii la S.M.U. Roman
Potrivit dispoziţiilor art. 1 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, pentru alocarea finantarii şi pentru
achiziţionarea unor astfel de servicii este necesara aprobarea Consiliului Local.
Prin Decizia nr. 18/22.11.2017 a Consiliului de Administratie al Spitalului
Municipal de Urgenţă Roman s-a aprobat achiziţionarea de servicii de
consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Prin referatul de necesitate care a
stat la baza adoptării acestei Decizii se arată, în mod argumentat, amploarea şi
complexitatea lucrărilor de specialitate juridică necesare desfăşurării activităţii
Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, atât din punct de vedere al consultanţei
şi redactării documentelor activităţii curente, cât şi activitatea de reprezentare în
cauze de o complexitate sporită şi cu impact semnificativ din punct de vedere
financiar. Astfel de cauze au fost gestionate în anul precedent de avocatul
colaborator, parte din aceste cauze fiind în curs de soluţionare în diverse stadii
procedurale, şi se impune asigurarea unei continuităţi a personalului care a
reprezentat instituţia în faţa instanţelor de fond, mai ales în condiţiile în care
sentinţele date de instanţele de fond sunt favorabile instituţiei.
Argumentele invocate în referatul de necesitate, respectiv complexitatea
cauzelor, volumul mare de muncă, respectarea strictă a termenelor procedurale
din Noul Cod de Procedură Civilă, dar şi lipsa personalului necesar pentru
asigurarea unei juste apărări a intereselor instituţiei se constată a fi întemeiate,
justificându-se pe deplin necesitatea achiziţionării de servicii juridice şi pentru
anul 2018. Astfel, volumul mare şi complexitatea activităţilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi reprezentare în instanţă, de instrumentare a dosarelor,
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cad în sarcina Oficiului Juridic, în care îşi desfăşoară activitatea un singur
consilier juridic, astfel încât se impune achiziţionarea unor astfel de servicii.
Există un volum mare de lucrări care necesită specializare specifică
juridică la nivelul tuturor compartimentelor, deci activitatea de consultanţă
privind legalitatea tuturor procedurilor utilizate este deosebit de amplă. La
acestea se adaugă activitatea de reprezentare a instituţiei în cauzele aflate pe rol,
dar și organizarea procedurilor de achiziţii publice. În acest caz se impune
suplimentarea activităţii prin achiziţionarea unor astfel de servicii.
Luând în considerare toate aceste aspecte, este pe deplin oportună şi
necesară achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de
Urgență Roman.
Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre aşa
cum a fost prezentat.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

2

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604
Emitent: Biroul Juridic-Contencios
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor
servicii la S.M.U. Roman
Potrivit dispoziţiilor art. 1 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, pentru alocarea finanţării şi pentru achiziţionarea
unor astfel de servicii este necesară aprobarea Consiliului Local.
Din punct de vedere al necesității şi oportunității:
Activitatea juridică desfăşurată în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman
este una deosebit de complexă. Pe lângă problemele curente de întocmire, redactare şi
avizare a deciziilor emise de manager, de avizare a tuturor Contractelor de muncă şi a
Actelor Adiţionale încheiate la acestea, a contractelor de voluntariat sau de
sponsorizare, este necesară asistenţă juridică la toate şedinţele Comitetului Director,
Consiliului de Administraţie, Consiliului de etică, Comisiei medicamentului, Comisiei
de analiză a deceselor, Comisiei de control interdisciplinar, Consiliului medical,
Comisiei de soluţionare a petiţiilor, Comisiilor de disciplină, asigurându-se atât lucrările
de secretariat, cât, mai ales, avizarea din punct de vedere juridic a hotărârilor luate.
De asemenea, se asigură consultanţa juridică în cadrul comisiilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice pentru medicamente, materiale sanitare, aparatură
medicală, alimente şi alte produse necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
medicale.
Pe rolul instanţelor de judecată sunt înregistrate numeroase litigii, unele iniţiate
de către spital pentru acoperirea prejudiciilor provocate prin încălcarea normelor legale,
ori pentru constituiri de parte civilă în cadrul unor dosare penale pentru recuperarea
cheltuielilor de spitalizare pentru serviciile medicale acordate ca urmare a accidentelor
rutiere sau a violenţei, altele iniţiate de către salariaţi (contestarea deciziilor de
sancţionare, solicitarea de diferenţe de drepturi salariale sau de daune, etc.).
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Spitalul are un singur post de consilier juridic, astfel că pentru acoperirea acestui
volum de muncă este necesară achiziţionarea unor servicii de consultantă şi reprezentare
juridică.
Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată au fost gestionate în anul precedent
de avocatul colaborator, parte din aceste cauze fiind în curs de soluţionare în diverse
stadii procedurale, astfel încât se impune asigurarea unei continuităţi a personalului care
a reprezentat instituţia în faţa instanţelor de fond, mai ales în condiţiile în care sentinţele
date de instanţele de fond sunt favorabile instituţiei.
Luând în considerare toate aceste aspecte, este pe deplin oportună şi necesară
achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în
vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de Urgenta Roman.
Din punct de vedere al legalităţii:
Potrivit dispoziţiilor art.1 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:
„(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale,
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi
regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate
juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare.
(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute
la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în
aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai
cu aprobarea:
a) [...]
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice
locale.”
Faţă de normele invocate mai sus, competenţa legală de aprobare revine
Consiliului local, urmând ca achiziţia să se facă cu respectarea legislaţiei privind
achiziţiile publice.
Faţă de cele prezentate mai sus, apreciem ca legal şi oportun proiectul de hotărâre
aşa cum a fost redactat.
Şef Birou Juridic-Contencios,
Corina-Ionela POPA
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