
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR.__ 
privind aprobarea achiziționării,  de către Opera Română Craiova, de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru organizarea 
Festivalului IntenCity, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, convocat de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 13.07.2022; 
  Având în vedere referatul de aprobare nr.124027/2022, raportul nr.124030/2022 
al  Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.124103/2022 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
aprobarea achiziționării, de către Opera Română Craiova, de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru organizarea Festivalului 
IntenCity, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli; 
  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.I 
alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 
               În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă achiziționarea, de către Opera Română Craiova, de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru organizarea Festivalului 
IntenCity, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova, 
pentru efectuarea demersurilor procedurale, în vederea perfectării contractului 
de achiziționare a serviciilor juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl. Zamfir Antoniu  şi 
Opera Română Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

               INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                   PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
     Lia-Olguța VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 124027/11.07.2022 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE 

SERVICII JURIDICE DE CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE 
REPREZENTARE DE CĂTRE OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA 

 
 
  

Având în vedere: 
- nota de fundamentare nr. 1978/04.07.2022, înregistrată la autoritatea locală sub nr. 

120368/04.07.2022, prin care Opera Română Craiova, solicită aprobarea achiziționării de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 
unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

 
propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 
 
   - aprobarea achiziționării de către Opera Română Craiova, de servicii juridice de consultanţă, 

de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru organizarea Festivalului IntenCity, cu încadrarea în 
bugetul propriu de venituri și cheltuieli; 

-împuternicirea domnului Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova pentru 
efectuarea demersurilor procedurale în vederea perfectării contractului de achiziționare a serviciilor 
juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare. 

 
 

 
                                                             PRIMAR,    

LIA –OLGUŢA VASILESCU         
 

 
 

 

 
ÎNTOCMIT: 

CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:______________.2022 

             Semnătura:___________________ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.124030/11.07.2022 

 
 

 
 

 
 

RAPORT 
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare, de către Opera Română Craiova, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri 
și cheltuieli 

 
 
 

Potrivit prevederilor art. I. alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ”În 
situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de 
către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de 
această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:  consiliilor locale, consiliilor judeţene sau 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 
administraţiei publice locale. ” 

Opera Română Craiova, prin nota de fundamentare nr. 1978/04.07.2022, înregistrată la 
autoritatea locală sub nr. 120368/04.07.2022, solicită aprobarea achiziționării de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, întrucât instituţia se află în plin proces de organizare 
a Festivalului IntenCity, care presupune o activitate de consultanţă complexă cu instituţiile bancare 
şi parteneri, iar persoana angajată pe postul de consilier juridic nu are experienţă juridică bancară 
internaţională, având în vedere complexitatea şi contravaloarea prestaţiilor ce fac obiectul 
contractelor încheiate cu agenţiile de impresariat din Uniunea Europeană. 

De asemenea, Opera Română Craiova apreciază că este necesară achiziţionarea de servicii 
de consultanţă juridică în domeniul legislaţiei bancare, în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor 
şi mijloacelor bancare de plată, consultanţa juridică trebuind să asigure şi analiza legislaţiei 
europene, date fiind raporturile juridice care se vor naşte pentru asigurarea participării artiştilor la  
Festivalului IntenCity. 

Conform notei de fundamentare, suma necesară pentru achiziţionarea de servicii de 
consultanţă juridică este de aprox. 15.000 lei - 20.000 lei, iar în prezent în bugetul de venituri și 
cheltuieli al instituției aprobat pentru anul 2022 sunt fonduri disponibile pentru achiziționarea 
acestor servicii, la Titlul „bunuri şi servicii”, art. 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

Urgenţa introducerii pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
municipiului Craiova este determinată de faptul că Opera Română se află în procedura de 
organizare a Festivalului IntenCity, care va avea loc în perioada 26-28 august 2022.  
           În conformitate cu prevederile art. 129, alin.2 lit. d din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local exercită 
următoarele categorii de atribuţii: d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;  

Potrivit art. 129  alin. 7 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
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(2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ....d) cultura;   

În raport de prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 26/2012 privind 
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, propunem: 

   - aprobarea achiziționării de către Opera Română Craiova, de servicii juridice de consultanţă, 
de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru organizarea Festivalului IntenCity, cu încadrarea în 
bugetul propriu de venituri și cheltuieli; 

-împuternicirea domnului Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova pentru 
efectuarea demersurilor procedurale în vederea perfectării contractului de achiziționare a serviciilor 
juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare. 

 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, Întocmit, 
CAMELIA NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi 
legalitatea in solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data:11.07.2022 
Semnătura: 

Cons. GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data:11.07.2022 
Semnătura: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personal2\\\server\TemporarSAPL\DIRECTIA RELATII PUBLICE\GABIIIII\dosar net\pct.4 - servicii juridice Opera Romana\3 raport.doc 

 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 124103/ 11.07.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 124027/11.07.2022, 
 -Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 124030/11.07.2022 privind aprobarea  achiziționării 

de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, de către Opera Română 
Craiova, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli, 

 -Nota de fundamentare nr. 1978/04.07.2022 întocmită de Opera Romana Craiova, înregistrată 
la autoritatea locală sub nr. 120368/04.07.2022; 

- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. I. alin.2 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare,   

- În conformitate cu prevederile 129 alin. 2 lit. “d” şi alin. 7 lit. “d”, coroborat cu art. 196 alin 
1 lit a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind aprobarea achiziționării de către Opera 

Română Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru 
organizarea festivalului IntenCity, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli si 
împuternicirea domnului Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova pentru efectuarea 
demersurilor procedurale în vederea perfectării contractului de achiziționare a serviciilor juridice de 
consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare. 

 
 
          Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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