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Nr. 21.488/27.09.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind proiectul de hotărâre pentru  aprobarea achiziționării de către R.A. Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad  de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare  

 

 

      Având în vedere prevederile art.173  alin.(2)  lit. d,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Arad exercită, în 
numele judeţului Arad, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 
societăţi și regii, în condiţiile legii, iar în conformitate cu art. 182 alin.(2), proiectele de hotărâri 
pot fi propuse de președintele consiliului județean. 

 
    Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Arad sub nr.21487/27.09.2021 Consiliul de 
administrație al R.A. Zona Liberă Curtici-Arad solicită  aprobarea încheierii unui contract de 
consultanță, de asistență și de reprezentare juridică a consiliului de administrație  pentru 
soluționarea aspectelor juridice identificate în administrarea R.A. Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad.  
 
    Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente   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, unde este reglementat că: 
„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”. 
 
     Apelarea la consultanță juridică externă  atâta timp cât regia are compartiment de servicii 
juridice, este justificată prin faptul că se dorește asigurarea imparțialității, în condițiile unei stări 
conflictuale create între consiliul de administrație al regiei, pe de o parte, și angajații acesteia, 
pe de altă parte. 
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    Adoptarea acestei hotărâri nu are efect asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad 
în vigoare, și nu are impact financiar asupra bugetului Județului Arad. 
 
     În sensul celor de mai sus, și în baza art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez și supun spre aprobare următorul 
proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către R.A. Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad  de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
       Iustin CIONCA 


