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SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ,  AJUTOR DE STAT ȘI TRANSPORT                                
Nr. 21.489/27.09.2021               

                                                                                                                       
  

RAPORT  DE SPECIALITATE 
pentru  aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de 

către R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad  de servicii juridice de 
consultanță, de asistență şi de reprezentare  

 
 

       În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Serviciul Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport, în calitate de 
compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad, 
am analizat referatul de aprobare  nr. 21.488/27.09.2021 al Președintelui Consiliului 
Județean Arad pentru  proiectul de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de către R.A. 
Administrația Zonei Libere Curtici-Arad  de servicii juridice de consultanță, de asistență şi 
de reprezentare. 
                  
      Consiliul de administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad a fost numit 
prin Hotărârea nr. 272/10.09.2021 a Consiliului Județean Arad, în urma încheierii unei 
proceduri de selecție în conformitate cu art. 5 alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 
       Membrii Consiliului de administraţie au acceptat în mod expres numirea drept pentru 
care fiecare administrator a  încheiat  cu autoritatea publică tutelară un  contract de 
mandat, pe o durată de 4 ani, cu începere din data de 23.09.2021. 
 
      Consiliul Județean Arad, prin aparatul de specialitate, a transmis R.A. Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad Notificarea nr. 21195/23.09.2021 prin care a anunțat că din data 
de 23.09.2021 începe mandatul  noului consiliu de administrație iar atribuțiile de 
conducere executivă a regiei sunt îndeplinite de către consiliul de administrație, până la 
delegarea acestora către un director general, în conformitate cu prevederile legale. 
Menționăm că în data de 23.09.2021 mandatul de director al doamnei Cristina Elena 
Bibarț a încetat prin ajungere la termen, iar numirea unui director general este de 
competența consiliului de administrație. 
 
      În zilele de 23.09.2021 și 27.09.2021, membrii consiliului de administrație s-au întâlnit 
la sediul R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad  cu scopul de a desfășura o ședință 
în  vederea începerii mandatului încredințat de autoritatea publică tutelară, dar nu au fost 
lăsați să intre în sediul regiei de către angajații acesteia.  S-a  deschis astfel o situație 
conflictuală între consiliul de administrație al regiei și angajați, fapt care duce la 
imposibilitatea îndeplinirii de către consiliul de administrație a  atribuțiilor conferite prin 
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O.U.G. nr, 109/20211, Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A. Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad și contractul de mandat. 
 
    În aceste condiții, consiliul de administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-
Arad a solicitat Consiliului Județean Arad aprobarea achiziționării de servicii de 
consultanță, de asistență și de reprezentare  pentru soluționarea aspectelor juridice 
identificate în administrarea regiei. 
    
    La  art.I  alin. 3 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 este prevăzut că: „(3) În situații temeinic justificate, în care activitățile 
juridice de consultanță, de asistență şi/sau de reprezentare, necesare societăților 
naționale, companiilor naționale şi societăților comerciale, precum şi regiilor autonome 
prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat 
în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai 
cu aprobarea şi mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale 
în organele de conducere ale acestora: 
 ... 
        b) de către consiliile locale, consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului 
București, după caz, pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau 
majoritar capitalul social„. 
 
     Justificarea apelării la consultanță juridică externă este dată de situația conflictuală 
deschisă între consiliul de administrație și angajații regiei, iar utilizarea resurselor interne, 
respectiv serviciul juridic din cadrul regiei,  nu asigură imparțialitatea necesară pentru 
rezolvarea conflictului. 
 

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente 
următoarele prevederi legale:  

• Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și alin.(2) lit. d,  alin (5) lit. m  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

• Prevederile art. I alin (3) lit. b  din  O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 
completare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare; 

       
     În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de 
către R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad  de servicii juridice de consultanță, de 
asistență şi de reprezentare, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale. 
 
 
 

  Șef Serviciu,                                                                                 Consilier, 
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