
CONSILIUL LOCAL 

AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică între 

 Spitalul Municipal Câmpina și un Cabinet de avocatură  

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2.430/20 ianuarie 2021 al d-nei 

Lupu Livia - Rodica - consilier local, prin care propune aprobarea încheierii unui 

contract de asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina și un Cabinet de 

avocatură; 

Ținând seama de: 

 - raportul nr.2.431/20 ianuarie 2021, promovat de Direcția juridică din 

cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 

Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 

administrarea domeniului public şi privat şi 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.2.432/20 ianuarie 2021; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art.4, alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, modificată și completată; 

 - 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; 

- 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.129, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
       

         Art.1.(1) – Consiliul Local al Municipiului Câmpina aprobă încheierea unui 

contract de asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina și un cabinet de 

avocatură, pentru servicii de consultanță și cereri cu caracter juridic, asistență 

și/sau reprezentare. 

              (2) - Consultațiile juridice pot fi acordate în scris sau verbal în toate 

domeniile de interes pentru spital. Prin intermediul cabinetului de avocatură pot fi 

întocmite și formulate în numele și/sau în interesul spitalului cereri, notificări, 



memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane în scopul apărării 

drepturilor și intereselor legitime ale acestora. 

     (3) - Cabinetul de avocatură asigură servicii de asistență și/sau 

reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire 

penală, a autorităților cu atribuții jurisdictionale, a notarilor publici și a 

executorilor judecătorești, a organelor administrației publice, a instituțiilor și a 

altor persoane juridice, pentru apărarea și reprezentarea cu mijloace specifice 

drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale Spitalului Municipal Câmpina. 

      (4) - Asistarea și reprezentarea instituției cuprinde toate actele, 

mijloacele și operațiunile permise de lege și necesare ocrotirii și apărării intereselor 

acestei instituții. 

 Art.2. - Angajarea Cabinetului de avocatură se va face pe o perioadă de                    

2 (doi) ani, începând cu data de 1 februarie 2021, cu posibilitatea prelungirii 

acestuia cu acordul părților, pentru o perioadă de cel mult încă un an. 

          Art.3. – Contravaloarea serviciilor prestate de Cabinetul de avocatură va fi 

suportată de către Spitalul Municipal Câmpina, din veniturile proprii. 

       Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 

- Primarului Municipiului Câmpina; 

- Direcţiei economice; 

- Direcției juridice; 

- Spitalului Municipal Câmpina. 

 

 
 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 

      Consilier,             Secretar General, 

                                                                                   Moldoveanu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmpina, 28  ianuarie 2021   

Nr. ____                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

MUNICIPIUL CAMPINA 

    CONSILIER 

Nr.2.430/20 ianuarie 2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina  

și un Cabinet de avocatură 
 

 Subsemnata Lupu Livia – Rodica, consilier local, membră a Comisiei de 

specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina - administraţie 

publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme 

sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d., în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și 

alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările 

și completările ulterioare 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 aprobarea încheierii unui 

contract de asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina și un Cabinet 

de avocatură. 

         Promovarea proiectului de hotărâre este necesară ca urmare transmiterii de 

către Spitalul Municipal Câmpina a adresei nr.20.939/24.12.2020, înregistrată la 

Primăria Municipiului Câmpina sub nr.30.287/28.12.2020 prin care solicită 

încheierea unui nou contract de asistență juridică pentru această unitate sanitară, în 

aceleași condiții ca și cel încheiat în anul 2017. 

 Solicitarea este justificată având în vedere numărul mare de dosare  de 

instanță ce au ca obiect recuperarea sumelor cheltuite cu spitalizarea persoanelor 

implicate în accidente rutiere, a celor agresate, în cazul litigiilor de muncă, a  

asigurărilor sociale, în caz de malpraxis sau a celor care vizează pretenții, dar și 

pentru asigurarea continuității în derularea în condiții optime a litigiilor existente 

pe rolul instanțelor judecătorești, a cererilor de executare silită, a contractelor aflate 

în derulare precum și asigurarea asistenței juridice în domeniul sanitar. 

 În suținerea celor prezentate mai sus, Spitalul Municipal Câmpina a anexat 

documente justificative.    

        Cadrul legal aplicabil: 

 - prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, modificată și completată; 

 - prevederile 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; 

 - prevederile art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 

art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

CONSILIER, 

Lupu Livia – Rodica 



        
                     

 
 

S E C R E T A R 

Nr.2.432/20 ianuarie 2021 

 

 
 

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, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma 

actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază 

referatul de aprobare nr.2.430/20 ianuarie 2021, formulat de d-na Lupu Livia - 

Rodica - consilier local; 

Având în vedere raportul nr.2.431/20 ianuarie 2021, întocmit de Direcția 

juridică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 

de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică 

între Spitalul Municipal Câmpina și un Cabinet de avocatură, motivat de 

prevederile: 

- art.4, alin.(2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, modificată și completată; 

 - 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; 

- 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.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1)  

din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

   

 

SECRETAR GENERAL, 

Elena Moldoveanu 
 

 

 


