
 
    Proiect 

    Nr. 10 din 18.01.2022                                                                     
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a 

Memorialului Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _____2022,  

urmare a adresei Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 

Botoșani nr. 108 din 10.01.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 628 din 

10.01.2022,  

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, cu nr. 1146 

din 18.01.2022, prin care se propune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și 

reprezentare Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani pentru 

reprezentarea instituției în instanță în legătură cu cererea de chemare în judecată depusă de 

consilierul juridic al Memorialului Ipotești, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 1147 din 

18.01.2022, 

- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în conformitate cu 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, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a 

Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani pentru reprezentarea 

instituției în instanță în legătură cu cererea de chemare în judecată depusă de consilierul juridic al 

Memorialului Ipotești. 

Art. 2 Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

                       PREŞEDINTE,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

          DOINA ELENA FEDEROVICI      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                              MARCEL – STELICĂ BEJENARIU 

 

 

 
Botoşani, 

Nr. _____ / _______2022 



 
 Nr. 1146 din 18.01.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de 

servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii 

„Mihai Eminescu” Botoșani. 

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani, prin adresa 

înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 628 din 10.01.2022, a solicitat aprobarea 

achiziționării de servicii  juridice de asistență pentru reprezentarea instituției în instanță, în legătură 

cu cererea de chemare în judecată depusă de consilierul juridic al Memorialului Ipotești, prin care 

solicită acordarea sporului de condiții vătămătoare pentru perioada 01.01.2019 – 01.01.2022. 

 

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 prevede că „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: 

 b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 

 

Având în vedere că Memorialul Ipotești nu are alt angajat cu studii juridice și nu poate fi 

reprezentat de consilierul juridic angajat, care are calitatea de reclamant în proces, este necesară 

urgentarea aprobării achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare. 

 

 Faţă de considerentele arătate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Memorialului Ipotești – 

Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani, în forma prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA ELENA FEDEROVICI 

 

 

 



 
 

             DIRECŢIA JURIDICĂ,  

ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

            Nr. 1147 din 18.01.2022 

                                                                                              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” Botoșani, prin adresa 

înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 628 din 10.01.2022, a solicitat aprobarea 

achiziționării de servicii  juridice de asistență pentru reprezentarea instituției în instanță, în legătură 

cu cererea de chemare în judecată depusă de consilierul juridic al Memorialului Ipotești, prin care 

solicită acordarea sporului de condiții vătămătoare pentru perioada 01.01.2019 – 01.01.2022. 

 

În conformitate cu 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, „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: 

 b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.” 

 

Având în vedere că unitatea nu poate fi reprezentat de consilierul juridic angajat, care are 

calitatea de reclamant în acest litigiu, se impune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 

asistență și reprezentare. 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 

 


