
 

 
 

 

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena Teodorescu”,  

să reprezinte Municipiul Câmpina în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție,  
în cauza având ca obiect recurs formulat de S.C. Cast S.R.L. Bănești împotriva 

Deciziei nr.628/2019 a Curții de Apel Ploiești, Dosar nr.4862/105/2013** 
 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7.663/24 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena Teodorescu”, să reprezinte Municipiul 
Câmpina în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cauza având ca obiect recurs 
formulat de S.C. Cast S.R.L. Bănești împotriva Deciziei nr.628/2019 a Curții de 
Apel Ploiești, Dosar nr.4862/105/2013**; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.664/24 martie 2020, promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.676/24 martie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului General Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.699/20 martie 2020; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.I, alin.(2), 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; 
 - art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.109, alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. – Aprobă angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena Teodorescu”, să 
reprezinte Municipiul Câmpina în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cauza 
având ca obiect recurs formulat de S.C. Cast S.R.L. Bănești împotriva Deciziei 
nr.628/2019 a Curții de Apel Ploiești, Dosar nr.4862/105/2013**. 

Art.2. – Aprobă plata onorariului în cuantum de 30.000 lei (exclusiv TVA), 
reprezentând serviciile prevăzute la art.1.  



 

 
 

 

 
Art.3. – Se împuternicește Primarul Municipiului Câmpina să semneze pentru 

și în numele Municipiului Câmpina contractul de asistență juridică și împuternicirea 
avocațială, conform modelului prevăzut în Statutul din 2011 al profesiei de avocat. 
 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Direcției juridice; 
- Cabinetului de avocat ”Elena Teodorescu”. 
 
 

 
 
 
 

           Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Consilier,              Secretar General, 
                                                                                                 jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 martie 2020 
Nr. ___                                    
 
 
                         
                                   
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
       P R I M A R 
Nr.7.663/24 martie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena 

Teodorescu”, să reprezinte Municipiul Câmpina în fața Înaltei Curți de Casație 
și Justiție, în cauza având ca obiect recurs formulat de S.C. Cast S.R.L. Bănești 

împotriva Deciziei nr.628/2019 a Curții de Apel Ploiești,                                  
Dosar nr.4862/105/2013** 

 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.,136, alin.(1) și alin.(2) 
din O.U.G. nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ și art.6, alin.(3) și art.30 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind angajarea Cabinetului 
de Avocat ”Elena Teodorescu”, să reprezinte Municipiul Câmpina în fața 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cauza având ca obiect recurs formulat de 
S.C. Cast S.R.L. Bănești împotriva Deciziei nr.628/2019 a Curții de Apel 
Ploiești, Dosar nr.4862/105/2013**. 
 In data de 11.02.2020, pe rolul Inaltei Curție de Casație si Jusție a fost 
înregistrat recursul formulat de S.C. Cast S.R.L., ce face obiectul Dosarului 
nr.4.862/105/2013**, completat la data de 18.02.2020. 

Municipiului Câmpina i-a fost comunicată adresa înregistrată sub nr. 7.402/  
20 martie 2020, împreună cu acest recurs, cu precizarea că  întâmpinarea trebuie 
formulată în termen de 30 de zile de la data primirii acestei comunicari. 

În cele doua cicluri procesuale, atât la fondul cauzei, cât și în apel, instanțele 
de judecată au respins acțiunea ca neîntemeiată și nefondată, reclamanții mai având 
la dispoziție calea procesuală a recursului.  
 Având în vedere ca d-na av.Teodorescu cunoaște cauza, deoarece așa cum am 
arătat, a reprezentat instituția la fondul acesteia, cât și în apel, propun angajarea      
d-nei avocat în vederea reprezentării și în această fază procesuală, a recursului, 
recurs ce se va soluționa de către Înalta Curte de Casație și Justiție. 
 În vederea adoptării acestui proiect de hotărâre, am solicitat d-nei 
av.Teodorescu înaintarea unei oferte de preț, ofertă de preț care a fost înregistrată 
sub nr. 7.640/24.03.2020, iar termenul pentru declararea și depunerea recursului este 
data de 20.04.2020, termen care constituie și motivul introducerii, în regim de 
urgență, a acestui proiect pe ordinea de zi a Consiliului Local. 

Fac mentiunea ca in situatia in care instanta ne va da castig de cauza, sumele 
reprezentand onorarariul de avocat vor fi recuperate cu titlu de cheltuieli de 
judecata. 

 
 
 



 

 
 

 

 
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.I, alin.(2), 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; 
 - prevederile art.109, alin.(3) și ale art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edit.O.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
  

DIRECTIA JURIDICA 
SERVICIUL JURIDIC, RESURSE UMANE SI LOCATIV 
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RELATIA CU CONSILIUL LOCAL 
Nr. 7.664/24.03.2020 
 
 

RAPORT  
 
 
 Proiectul de hotarare privind angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena 
Teodorescu”, să reprezinte Municipiul Câmpina în fata Inaltei de Curti de 

Casatie si Justitie, in cauza avand ca obiect recurs formulat de SC CAST SRL 

BANESTI impotriva Deciziei nr. 628/2019 a Curtii de Apel Pitesti, dosar nr. 

4862/105/2013**, propus spre aprobare Consiliului Local de dl. Ing. Tiseanu 

Horia Laurentiu – Primarul Municipiului Campina este legal si in concordanta 
cu dispozitiile legale invocate, respectiv prevederile art.I, alin.(2), 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, precum si ale art.109, alin.(3) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 Reprezentarea Municipiului Campina a fost asigurata de Cabinet de Avocat 
Elena Teodorescu inca de la fondul cauzei, in primul ciclu procesual, cat si in cel 
de al doilea, consiliul local aproband asigurarea asistentei juridice prin HCL nr. 
96/27.06.2013, precum si in apel prin HCL nr.62/26.05.2016. 
 Recursul formulat de SC CAST SRL a fost inregistrat pe rolul Inaltei Curti 
de Casatie si Justitie la data de 11.02.2020 si completat la 18.02.2020 si face 
obiectul dosarului nr. 4862/105/2013**, iar Municipiului Campina i-a fost 
comunicata adresa inregistrata sub nr. 7.402 in data de 20.03.2020, impreuna cu 
acest recurs, cu precizarea ca intampinarea trebuie formulata in termen de 30 de 
zile de la data primirii acestei comunicari. 
 Avand in vedere cele expuse anterior, consideram ca reprezentarea 
Municipiului Campina in aceasta cauza tot de  D-na Av. Elena Teodorescu 
este justifica, deoarece doamna avocat cunoaste cel mai bine situatia din 
dosar. 
 

 
SEF SERVICIU, 

JR.VOICU MONICA 
          
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.699/20 martie 2020 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, analizând prin prisma actelor normative și administrative proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.7.663/24 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.664/24 martie 2020, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.7.676/24 martie 2020, întocmit de Direcția economică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind privind angajarea Cabinetului de Avocat ”Elena 
Teodorescu”, să reprezinte Municipiul Câmpina în fața Înaltei Curți de Casație 
și Justiție, în cauza având ca obiect recurs formulat de S.C. Cast S.R.L. Bănești 
împotriva Deciziei nr.628/2019 a Curții de Apel Ploiești, Dosar 
nr.4862/105/2013**, motivat de prevederile: 

- art.I, alin.(2), 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; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.109, alin.(3) și ale art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1)  
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
 
 

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
edit.O.L.    
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