
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea achiziţionării de  

servicii de asistență şi reprezentare juridică 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 

 Luând în dezbatere:  

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de servicii de asistență şi 

reprezentare juridică; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de 

servicii de asistență şi reprezentare juridică; 

   - raportul de specialitate nr. 4156/8 martie 2017 comun, al Direcţiei juridică și relații 

publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Luând în considerare cererile de chemare în judecată (acţiunile în contencios 

administrativ și respectiv litigii de muncă) formulate de către  funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba în contradictoriu cu 

Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba și Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, înregistrate 

pe rolul Tribunalului Alba în dosarele cu nr. 1312/107/2017 și nr. 1312/107/2017; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 21 alin. 3 şi art. 91 alin. 1 lit.f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. I 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 şi completările ulterioare; 

 - anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Procedura simplificată proprie privind achiziția publică de servicii sociale și alte 

servicii specifice prevăzute în anexa 2 la  Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul de achiziții 

publice și monitorizarea implementării contractelor. 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă achiziţionarea de servicii de asistență şi reprezentare juridică în faţa 

instanţelor judecătoreşti în vederea apărării drepturilor și intereselor Judeţului Alba prin 

Consiliul Judeţean Alba şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba în contradictoriu cu 

funcționarii publici/personalul contractual al aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, în litigiile având ca obiect stabilirea salariului la nivelul de salarizare cel mai 

mare aflat în plată pentru funcţii similare din familia ocupațională de funcții bugetare 

„Administrație” prevăzută la Anexa I Cap. I, lit. A și respectiv Anexa I Cap. II, lit. A și lit. D din 

Legea nr. 284/2010, începând cu luna august 2016, dată la care au intrat în vigoare prevederile 

art. 3
1
 alin. 1 din O.U.G.  nr. 57/2015, astfel cum a fost modificată și completată  prin O.U.G. 

nr. 43/2016  și în continuare, raportat la egalizarea acestora cu salariile stabilite la nivel național 

în cadrul autorităților publice județene, precum și calcularea şi plata diferenţelor salariale dintre 

salariul plătit efectiv şi salariul stabilit conform punctului 1, în intervalul de referinţă, respectiv 

01.08.2016 şi până la data plăţii efective, actualizate cu rata inflaţiei la data fiecărei plăţii. 



        (2) Se aprobă modelul contractului de  asistență şi reprezentare cuprins în Anexa 

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să semneze contractele 

de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică şi să negocieze onorariul aferent acestor 

servicii. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică și relații 

publice şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică 

și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 110 

Alba Iulia, 16 martie 2017 


