ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI HOT Ă RÂREA NR.____
DIN
.2017
Privind: aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă
pentru promovarea unei actiuni de denuntare unilaterala si a unei cereri de ordonan ţă
preşedinţială privind suspendarea executarii Contractului de de1eare prin concesiune a
Serviciuluj de Iluniinat PublicTecuci nr.85340/22.12.2008.
Iniţ iator: Catalin Constantin I-IURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depixnerii proiectului: 65432/1 5. 1 1 .20 1 7;
Co siliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă de indata, în data de
.11.2017,
vând în vedere:
- Referatul nr. 65320/15.1 1.2017 al Serviciului Monitorizare Servicii Publice;
Notificarea nr. 217 131.03.2017 a SC ROMLUX LIGHTINGCOMPANY SA
Targoviste.
- Expunerea de inotive a ini ţiatorului, înregistrată sub r]r.65433/15.I 1.201 7;
- Raportul de specialitate întocmit Serviciul Juridic,Contencios , Calitate, Arhiva,
înregistrat sub nr. 65434/15.1 1.2017;
- rapoarteie de avizare ale comisiilor de specialitate nr._________
- Oferta depusă de Cabinet Individual de Avocat ,,Stanciu Irina, înregistrat ă sub nr.
65180/14.1 1.2017;
- Art. 16, coroborat cu art.57 alin 2 si art.56 din OUG nr.34/2006 cu modific ările si
completările ulterioare;
In baza prevederilor:
- art.14 alin 4 si alin 5 , art.20 alinl lit h) şi lit.i) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, republicat ă cu modifacările si conipletările ulterioare;
- art.I aiin. (2) din OUG 26/2012 , privind unele niasuri de reducere a cheltuielilor publice
si intarirea discîplinei financiare si de modificare si completare a unor acte norrnative.
- art.9 , art.10 ,art.23 alin I din Iegea nr.215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată cu modiflcările si compietările ulterioare;
- art.36 aIin din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică iocală, republicată cu
modifacările si completările ulterioare;
-art.128 din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicat ă cu
modiflcările si completările ulterioare;
-art.47 din Legea nr. 51/2006 a servîciilor comunitare de utilitati publice;
-art.37 din Legea nr.230 /2006 a serviciului de iluminat public;
- In baza art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică Iocală, republical ă, cu modiflcările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:

pentru
Art.1 Se aprobă încheierea contractului de servicii de reprezentare juridic ă
promovarea unei actiuni de denuntare unilaterala si a unei cereri de ordonanţă preşedinţială
privind suspendarea executarii Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat
PublicTecuci nr.85340/22.122008— cod CPv 791 12000-2, cu Cabinet Individual de Avocat

,,Stanciu Irina.
Art.2. Se aprobă valoarea contractului pentru cele doua actiuni in cuantum de 25 000
lei , cu plata unui onorariu de succes in cuantum de 50 000 lei la flnalul procesului de

ordonanta presedintiala suspendare contract de concesiune 85340/22. 12.2008, conform ofertei
prezentate în anexa nr. 1 ce face parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesai prin grija Secretarului UAT
Municipiul Tecuci.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE NR.65433
DIN 15.11.2017
Privind: aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă
pentru promovarea unei actiuni de denuntare unilaterala si a unei cereri de ordonan ţă
preşedintială privuad suspendarea executarii Contractului de dele2are prin concesiune a
Serviciului de II,uninat PublicTecuci nr.85340/22.12.200$.

Prin Notificarea nr. 217 131.03.2017
, inregistrata Ia Priinaria Tecuci sub nr.
13255/03.04.2017, SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA Targoviste, delegat in
Contractul de delegare prin concesiune a Sistemului de Iluminat Public Tecuci
nr.85340/22. 12.2008, a notificat UAT TECUCI, Primarului Municipiului Tecuci si
Consiliului Local Tecuci sjstarea prestarii serviciului de iluminat public .....incepand cu
data de 0 l .04.20 1 7 , conditionand reluarea prestarii serviciilor de plata unor facturi, refacerea
unor documente de receptie si alte obligatii de plata, aspecte ce fac obiectul judecarii pe
fondul cauzelor in Dosarele nr.38380/3/2015 si 2005/121/2017 pe rolul Tribunalului
Bucuresti.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice este asimilat
actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii conteiiciosului
administrativ nr. 554/2004, cu naodificările şi conapletările ulterioare . Astfel incat,
siinpla notifzcare a SC ROMLUX LIGIITING COMPANV SA Targoviste, prin care
anunta sistarea prestarii serviciului de iluminat pub1ic nu echivaleaza cu suspendarea /
rezilierea contractului de de delegare prin concesiune a Sistemului de Iluminat Public
Tecuci ,astfel ca in prezent contractul de coiicesiune nu este reziliat ,si nu putena incheia
contract de inentenanta cu o alta firnia . Pe de alta parte , este clara intentia
operatorului economic de a nu mai executa niciun fel de servicii de iluminat public si
nici lucrarile minimale de mentenata a sistemului.De asemenea, potrivit prevederilor
art.37 din Legea nr.230 /2006 a serviciului de iluminat public
(1) Conslituie

contraveii ţii, alteIe decâ( cele prev ăzule în Legea iir. 5112006, si se sanc ţionează cu amendă
de Ia 30.000 Iei (RON) Ia 50.000 lei (RON) urm ătoarelefaple:
a) prestarea serviciului de ilwninat publicjără aprobarea de c ălre autorit ăţile adrninisira,tiei
publice locale a hot ărârii de dare în adrninisirare sau a conlractului de delegare a gestiunii;
b) atribuirea de căire primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciuiui de ilurninat
pul,licjără respectarea procedurilor legale;
In aceste conditii , pana Ia finalizarea pe fond a celor doua dosare in
contradictoriu cu SC ROMLUX LIGIITING COMPANY SA Targoviste si avand in
vedere si apropierea sezonului rece, cu problemele specifice ce pot aparea la sistemele de
iluminat public,.se iinpune cu necesitate promovarea de urgenta ,a unei cereri de
denuntare unilaterala a contractului de concesiune, iar pe calea unei cereri de

ordonan ţă preşedinţială
suspendarea executarii Contractului de delegare prin
concesiune a Serviciului de Iluminat PublicTecuci nr. 85340/22.12.2008, astfel incat
UAT Tecuci sa poata achizitiona , pe un termen Iimitat servicii de mentenanta a
sistemului public de iluminat.
Avand in vedere incadrarea cu personal de specialitate juridica doar in procent de 50%
fata de prevederiie Organigran-iei si Statului de functii aI Aparatului de specialitate al
primarului si volumul mare de munca al consilierilorjurîdici , coroborat cu imposibilitatea
fizica a personalului de specialitate juridica angajat al UAT Tecuci de a se apleca cu
atentie asupra fiecarei cauze si a asigura o reprezentare adecvata a insitutiei in fata
instantelor de judecata , dar si iinportanta spetei prezentate mai sus pentru
municipalitate, in baza art.I alin. (2) dîn OUG 26/2012 , propunem achizitionarea de
servicii de reprezentare juridiea, pentru promovarea unei cereri de denuntare unilaterala si
a unei cereri de ordonanţă preşedinţială privind suspendarea executarii Contractului de delegare prin
concesîune a Serviciului de Iluminat Publicîecuci nr.85340/22. 1 22008 si reprezentarea UAT Tecuci
in ceie doua actiuni.

Avand in vedere valoarea inare a contractului de concesiune a carui denuntare unilaterala
se cere, costurile cu depiasarea ia instan-ta si alte costuri ce tin de reprezentarea in ceie doua
dosare, oferta prezentat ă de către Cabinet Lndividual de Avocat Stanciu Irina, este una
realistă si conformă volurnului de muncă si cornpiexitatii acestor ac ţiuni . Valoarea ofertei
este comparabila si cu valoarea sanctiunii contraventionale ( 30000-50000 lei) ce s-ar putea
aplica UAT Tecuci pentru neasigurarea serviciului de iluminat public sau asigurarea acestuia
in conditii nelegale.
Având în vedere aceste aspecte consider ăn-i că este necesară promovarea unui proiect
de hotărâre privind încheierea unui contract de servicii juridice cu Cabinet Individual de
Avocat ,,Stanciu Irina, pentru reprezentare in dosarele avand ca obiect
promovarea unei
actiuni de renuntare unilaterala si a unei eereri de ordonan* ă preşedin(ială privind
suspendarea executarii Contractului de de1eţ are prin concesiune a Serviciului de Iluminat
PublicTecuci nr.8534012212.2008 si reprezentarea UAT Tecuci in cele doua actiuni.

P R I M AR

Catalin Constantin HURDUBAE

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
RAPORT DE SPECIALITATE
NR.65434115. 1 1.2017.
Privind: aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridic ă
pentru promovarea unei actiuni de denuntare unilaterala si a unei cereri de ordonan ţă
preşedintială privind suspendarea executarii Contractului de dele2are prin concesiune a
Serviciului de Iluminat PublicTecuci nr.85340122.12.2008.

Art. 36 alin 2 lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică locală,
republicată , cu modificările si completările uiterioare, prevede:
consiliul local exercită z€rrnătoarele categorîi de atribuţii
d) atribuţii privindgestionarea serviciilorfurnizate către cetăţeni;
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute ia alin. (2) lit d), consiliul local:
a) asigură, potrivit cornpetenţelor sale si în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes iocal privind:
14. serviciile cornunitare de utilitate pz€blică: alirnentare cu apă, gaz natural,
canalizare, saiubrizare, energie terrnică , iiuminatpublic si transportpz€blic local, după caz;
Prin Referatul nr. 65320/15.1 1.2017, Serviciuiui Monitorizare Servicii Publice din Primaria
tecuci ne informeaza ca dinpz€nct de vedere tehnic sisternul de ilurninatpublicfunctioneaza
cu aceleasi echiparnente si materiale din anul 2909 si oricandpot aparea defectiuni ale
acestora care conduc la intrerupereafunctionariii partii respective din sistern.
Serviciu1 de iluminat pubiic din inunicipiul Tecuci a fost asigurat de catre SC
ROMLUX LIGHTING COMPANY SA Targoviste prin Contmctul de delegare prin
concesjune a Sisteznului de Iluzninat Public Tecuci nr.$5340/22.12.2008. Prin adresa nr.
217/31.03.2017, delegatul SC ROMLUX LIGHTLNG COMPANY SA Targoviste a notificat
UAT TECUCI, Primarului Municipiului Tecuci si Consiliului Local Tecuci sistarea
prestarii serviciului de iluniinat public .....incepand cu data de 01.04.2017 ţl, conditionand
reluarea prestarii serviciilor de palta unor facturi, refacerea unor documente de receptie si alte
obligatii de plata , aspecte ce fac obiectul judecarii pe fondul cauzelor in Dosarele
nr.38380/3/2015 si 2005/121/2017 pe rolul Tribunalului Bucuresti.
Legea actuală a contenciosului administrativ, nr. 554/2004 , a delimitat expres
obiectul contmctului administrativ cu ocazia asitnilării contractului cu actul administrativ
în ce priveşte procedura jurisdicţională . O serie de alte acte normative se refer ă în prezent
la contractul adniinistrativ în doinenii speciale, de interes public, în care activitatea organelor
statului sau a autorit ăţilor Iocale necesită apelul la subiecte de drept care s ă dest şoare pentru
autoritatea publică respectiva activitate. Astfel,Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice vorbeşte despre contractele de delegare a gestiunii serviciilor, care se
referă la atribuirea sau încredin ţarea către operatori a gestiunii unui serviciu de utilit ăţi
publice, precum şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent. In art. 9 din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice se arată că raporturile juridice dintre
autorităţile adtninistra ţiei publice Iocale şi utilizatori sunt raporturi juridice de natur ă
administrativă, supuse normelor juridice de drept public, iar raporturile juridice dintre

autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sunt supuse norinelor juridice de
drept public sau privat, dup ă caz, în funcţie de forma de gestiune adoptat ă. Potrivit legii,
Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în form ă scrisă, prin care una sau
mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar,
atribuie, pe o perioad ă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care
acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a fumiza/ presta un serviciu de
utilităţi publice sau, după caz, activităţi din componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi
obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitar ă aferentă
serviciului/activităţilor furnizate/prestate, în schimbul unei redeven ţe, după caz.
In ceea ce priveste situatia creata prin Adresa nr.. 217 /31.03.2017. din, inregistrata la
Primaria Tecuci sub nr.13255/03.04.2017 , prin care SC ROMLUX LIGHTING
COMPANY SA Targoviste a notificat UAT TECUCI, Primarului Municipiului Tecuci si
Consiliului Local Tecuci despre tsistarea prestarii serviciului de iluminat public .....
incepand cu data de 01.04.2017 , precizam ca aceasta notificare nu echivaleaza cu
suspendarea / rezilierea automata a Contractului de de delegare prin concesiune a
Sistemului de Iluminat Public Tecuci nr.85340/22.12.2008. Desi nu produce efecte
juridice, Notificarea nr. 217 /31.03.2017 a SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA
Targoviste, arata clar intentia operatorului econoniic de a nu mai executa niciun fel de
servicii de iluminat public si nici lucrarile minimale de mentenata a sistemului. Pe de alta
parte contractul de concesiune nefiind reziliat g nu se poate incheia un contract de
mentenata minimala a sistemului de ilunainat public cu o alta firnia. Astfel incat, pana Ia
solutionarea pe fond a dosarelor privin situatiile litigioase dintre UAT Tecuci si SC
ROMLUX LIGHTING COMPANY SA Targoviste (Dosarele nr.38380/3/2015 si
2005/121/2017 pe rolul Tribunalului Bucuresti), se inipune cu necesitate promovarea de

urgenta ,unei actiuni de denuntare unilaterala a contractului de concesiune, iar pe
calea unei cereri de ordonanţă preşedinţială , suspendarea executarii Contractului de
delegare prin concesiune a Serviciului de Iluininat Publîc Tecuci nr.8534012112.2008.
Principiul autonomiei Iocale se realizeaz ă ia nivelul inunicipului prin autorităţile
administraţiei publice locale si anume, consiliul local - ca autorit ăţi deliberative si primar - ca
autoritate executivă.
in prezent Serviciul Juridic , Contencios , Calitate, Arhiva din Primaria Tecuci este
incadrat cu personal de specialitate juridic in proportie de 50 % fata de prevederile din
Organigrama aparatului de specialitate al primarului ( sunt incadrate doua functii de consilier
juridic , fiind neincadrate functia de sef serviciu juridic si o functie de consilier juridic) . De
asemenea in prezent seerviciul juridic gestioneaza un nurnar mare de cauze , aflate pe rolul
diferitelor instante. In afara de activitatile de reprezentare, cei doi consilieri juridici executa,
conform fiselor posturilor, activitati de avizare juridica a contractelor de achizitii publice sau
altor contracte in care UAT Municipiul Tecuci este parte, a somatiilor si titiurilor executorii
(de ordinul miilor) , asigura consultanta pentru functionarii publici din aparatul de specialitate
al primarului, formuleaza puncte de vedere juridice referitoare la situatii litigioase sau Ia
modul de aplicare aI unor reglementari legale, participa ca membri in comisiile de receptie a
docurnentatiilor tehnico- economice, in comisiile de concurs , la sedintele de analiza a
activitatii etc.

Potrivit prevederilor Legea 96/2016 privind achizi ţiile publice, serviciile juridice se
supun preveclerilor acestui act norrnativ. Oferta prezentat ă de c ătre CIA Stanciu Irina se
încadreaz ă în prevederile Legea 96/20 1 6 si poate fi încheiat prin atribuire direct ă.
Avand in vedere considerentele expuse mai sus (privind volumul mare de munca aI

consilierilor juridici), motivat de iinportanta cauzei si neccsitatea asigurarii conditiilor
juridice pentru UAT Tecuci, se impune achizitionarea de servicii de reprezentare
juridica, pentru promovarea nnei actiuni de denuntare unilaterala si a unei cereri de
ordonanţă preşedinţială privind suspendarea executarii Contractului de delegare prin
concesiune a Serviciului de Iluminat PublicTecuci nr.85340122.12.2008.
Având în vedere cele menţionate, proiectul de hot ărâre îndep1inete, din punct de
vedere juridic, condiţiile de legalitate, fapt pentru carc îI supunem spre dezbaterea si
aprobarea consiliului local în forma prezentat ă.
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