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HOTĂRÂRE 
PROIECT 

 

                                                  Nr. 61/05.04.2021 

 

 

cu privire la: aprobare achiziționare de servicii juridice 

 de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

           Având în vedere: 

 -  Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 

3404/05.04.2021; 

-  Adresa Centrului Județean de Cultură și Artă Olt nr. 870/01.04.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3250/01.04.2021 prin care 

solicită achiziţionarea serviciului de asistență juridică și reprezentare în 

instanță; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 183/25.10.2018 cu 

privire la:  - aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;  

       - aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 

acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin.5 lit. d) şi ale 

art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborate cu art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre.  



2 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de asistență și de 

reprezentare, în condițiile legii, de către Centrul Județean de Cultură și Artă 

Olt, pentru susținerea intereselor instituției în două cauze având ca obiect 

recuperare prejudicii stabilite prin decizii ale Camerei de Conturi Olt și prin 

Rechizitoriul din data de 07.04.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Slatina, ce fac obiectul Dosarelor nr. 2198/104/2020 și, respectiv, nr. 

445/104/2021, aflate în prezent pe rolul Tribunalului Olt, până la soluționarea 

definitivă a acestora. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget –Finanţe, 

Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 

INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 
                                                                   AVIZAT 

Secretar General al Județului 

                                                                        Marinela – Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina, _______2021 

Nr. _________ 

 
AVS/AVS/2ex. 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobare achiziționare de servicii 

juridice de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

 Proiectul de hotărâre propune aprobarea achiziţionării de servicii 

juridice de asistenţă şi de reprezentare, în condițiile legii, de către Centrul 

Județean de Cultură și Artă Olt. 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a fost înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, începând cu data de 01.01.2019, 

prin reorganizarea a trei instituții publice de cultură din subordinea Consiliului 

Județean Olt, care au fuzionat prin contopire, respectiv: Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt, Școala 

Populară de Arte și Meserii și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului".  

         Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a fost înființat ca instituție 

publică de spectacole, cu personalitate juridică, de importanță județeană, în 

subordinea Consiliului Județean Olt, finanțată din bugetul județului Olt și din 

venituri proprii. 

 Prin adresa nr. 870/01.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr. 3250/01.04.2021, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a solicitat 

aprobarea Consiliului Județean Olt pentru achiziționare servicii juridice de 

asistență și reprezentare în instanță a instituției în două dosare de complexitate 

și importanță deosebită, care au ca obiect acțiunile introduse de Centrul 

Județean de Cultură și Artă Olt, în calitate de succesor în drepturi și obligații 

al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului", pentru recuperarea unor prejudicii de valoare foarte mare, prejudicii 

constatate prin două decizii ale Camerei de Conturi Olt, precum și prin 

Rechizitoriul din data de 07.04.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Slatina, și cauzate prin fapte ale fostului manager Alecsandrescu Petrișor 

Costinel, între timp decedat, și, respectiv, prin fapte ale altor angajați ai 
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Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului, în perioada 2012-2017.  

Menționăm că prin Deciziile nr. 41/2014 și nr. 37/2017 ale Directorului 

Camerei de Conturi Olt s-au stabilit mai multe abateri de la legalitate și 

regularitate la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

,,Doina Oltului”, dispunându-se măsura recuperării prejudiciilor care 

însumează cca 778.286 lei la care se adaugă majorări de întârziere, din care 

până în prezent s-a reușit recuperarea a 123.000 lei.  

Menționăm, de asemenea, că unul dintre litigii are ca obiect și 

recuperarea altor prejudicii decât cele stabilite prin deciziile Camerei de 

Conturi a județului Olt, anume cele stabilite în sarcina fostului manager prin 

Rechizitoriul din data de 07.04.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Slatina, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a acestuia, formându-se 

Dosarul penal nr. 3211/311/2016*. 

Precizăm că deși Centrul Județean de Cultură și Artă Olt s-a constituit ca 

parte civilă în Dosarul penal nr. 3211/311/2016*, procesul penal a încetat cu 

privire la inculpatul Alecsandrescu Petrișor Costinel, ca urmare a decesului 

acestuia, instanța penală lăsând nesoluționată acțiunea civilă. 

Cauzele pentru care se solicită achiziționarea de servicii juridice fac 

obiectul Dosarelor nr. 2198/104/2020 și, respectiv, nr. 445/104/2021, aflate în 

prezent pe rolul Tribunalului Olt, ca instanță de fond. 

 În motivarea solicitării sale, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

invocă numărul redus al personalului de specialitate din cadrul 

Compartimentului Juridic (un singur consilier juridic), lipsa experienței 

corespunzătoare susținerii unor cauze de această anvergură, volumul mare de 

muncă, precum şi complexitatea deosebită a celor două cauze în care este 

imperios necesar ca instituția să obțină hotărâri judecătorești definitive 

favorabile și, astfel, să poată obține recuperarea unor sume foarte mari de bani, 

la care se adaugă și majorări de întârziere calculate de la data săvârșirii 

faptelor până la data plății efective. 

Potrivit prevederilor art. I alin.  (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 

acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, 

cu modificările și completările ulterioare, în situații 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: 
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   a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice 

ale administraţiei publice centrale; 

   b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale 

administraţiei publice locale. 

Astfel, cu respectarea prevederilor de mai sus, Centrul Județean de 

Cultură și Artă Olt poate achiziționa servicii juridice numai cu aprobarea 

Consiliului Judeţean Olt şi numai în cazuri temeinic justificate. 

Prin adresa nr. 870/01.04.2021, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a 

prezentat istoricul și situația actuală a dosarelor în care instituția este parte,  

demonstrând astfel complexitatea deosebită a cauzelor respective și faptul că 

acestea nu pot fi susținute de către consilierul juridic angajat în această 

instituție.  

Prin achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică se 

urmărește identificarea soluțiilor celor mai favorabile Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, în sensul recuperării prejudiciilor, a dobânzilor și 

penalităților stabilite prin deciziile directorului Camerei de Conturi a județului 

Olt și prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina mai sus 

menționate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și apreciind că sunt îndeplinite  

prevederile art. I alin.  (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 

financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, am inițiat și propun adoptarea proiectului de hotărâre 

cu privire la achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare, 

în condițiile legii, de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, pentru 

susținerea intereselor instituției în litigiile având ca obiect recuperare 

prejudicii stabilite prin decizii ale Camerei de Conturi Olt și prin Rechizitoriul 

din data de 07.04.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, ce fac 

obiectul Dosarelor nr. 2198/104/2020 și, respectiv, nr. 445/104/2021, aflate în 

prezent pe rolul Tribunalului Olt, până la soluționarea definitivă a acestora. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond și de formă 

prevăzute de lege, astfel că propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 
AVS;AVS/2 ex. 
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 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                            APROB 

                                                                                                             PREŞEDINTE 

DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                    Marius OPRESCU                  

SERVICIUL JURIDIC – CONTENCIOS 

Nr. 3408/05.04.2021 

 

 

            Avizat                                       Avizat                                             Avizat 

     Vicepreşedinte                         Vicepreşedinte                     Secretar General al Judeţului 

  Virgil DELUREANU               Ionuț-Cătălin IVAN                   Marinela-Elena ILIE 

 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobare achiziţionare de servicii 

juridice de către Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

 

 

 

Prin adresa nr. 870/01.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

3250/01.04.2021, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, înființat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, prin reorganizarea a trei instituții 

publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt, care au fuzionat prin 

contopire, respectiv: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și Cultural Olt, Școala Populară de Arte și Meserii și Ansamblul 

Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului",  a solicitat 

aprobarea Consiliului Județean Olt pentru achiziționare servicii juridice de asistență 

și reprezentare în instanță a instituției în două dosare de complexitate și importanță 

deosebită, care au ca obiect acțiunile introduse de Centrul Județean de Cultură și 

Artă Olt, în calitate de succesor în drepturi și obligații al Ansamblului Profesionist 

pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului", pentru recuperarea unor 

prejudicii de valoare foarte mare, prejudicii constatate prin două decizii ale 

Camerei de Conturi Olt, precum și prin Rechizitoriul din data de 07.04.2016 al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.  

Aceste prejudicii au fost produse în perioada 2012-2017, prin fapte ale fostului 

manager Alecsandrescu Petrișor Costinel, între timp decedat, și, respectiv, prin 

fapte ale altor angajați ai Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii 

Tradiționale ,,Doina Oltului”.  

Menționăm că prin Deciziile nr. 41/2014 și nr. 37/2017 ale Directorului 

Camerei de Conturi Olt s-au stabilit mai multe abateri de la legalitate și regularitate 

la Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina 

Oltului”, dispunându-se măsura recuperării prejudiciilor care însumează cca 
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778.286 lei, la care se adaugă majorări de întârziere, din care până în prezent s-a 

reușit recuperarea a 123.000 lei. iar prin Rechizitoriul din data de 07.04.2016 al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, s-a dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului Alecsandrescu Petrișor Costinel, formându-se Dosarul penal nr. 

3211/311/2016*, stabilindu-se și alte fapte și prejudicii decât cele stabilite prin 

decizia nr. 41/2014 a Camerei de Conturi a județului Olt.  

Precizăm că deși Centrul Județean de Cultură și Artă Olt s-a constituit ca parte 

civilă în Dosarul penal nr. 3211/311/2016*, nu a fost posibilă obținerea unei 

hotărâri judecătorești definitive împotriva acestuia, deoarece, urmare a decesului 

inculpatului, procesul penal a încetat cu privire la Alecsandrescu Petrișor Costinel, 

instanța penală lăsând nesoluționată acțiunea civilă, ca atare a fost necesară 

introducerea unei noi acțiuni civile împotriva moștenitorilor acestuia, acțiune ce 

face obiectul Dosarului nr. 445/104/2021. 

Cauzele pentru care se solicită achiziționarea de servicii juridice fac obiectul 

Dosarelor nr. 2198/104/2020 și, respectiv, nr. 445/104/2021, aflate în prezent pe 

rolul Tribunalului Olt, ca instanță de fond. 

 În motivarea solicitării sale, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt invocă 

numărul redus al personalului de specialitate din cadrul Compartimentului Juridic 

(un singur consilier juridic), lipsa experienței corespunzătoare susținerii unor cauze 

de această anvergură, volumul mare de muncă, precum și complexitatea deosebită a 

celor două cauze în care este imperios necesar ca instituția să obțină hotărâri 

judecătorești definitive favorabile și, astfel, să poată obține recuperarea unor sume 

foarte mari de bani, la care se adaugă și majorări de întârziere calculate de la data 

săvârșirii faptelor până la data plății efective. 

Potrivit prevederilor art. I alin.  (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea 

disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și 

completările ulterioare, în situații temeinic justificate, în care activitățile 

juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare 

autorităților și instituțiilor publice 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: 

   a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale 

administrației publice centrale; 

   b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului 

București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației 

publice locale. 

Astfel, cu respectarea prevederilor actului normativ mai sus menționat, 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt poate achiziționa servicii juridice numai cu 

aprobarea Consiliului Județean Olt și numai în cazuri temeinic justificate. 
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Prin adresa nr. 870/01.04.2021, Centrul Județean de Cultură și Artă Olt a 

prezentat istoricul și situația actuală a dosarelor în care instituția este parte,  

demonstrând astfel complexitatea deosebită a cauzelor respective și faptul că 

acestea nu pot fi susținute de către consilierul juridic angajat în această instituție.  

Prin achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică se urmărește 

identificarea soluțiilor celor mai favorabile Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt, în sensul recuperării prejudiciilor, a dobânzilor și penalităților stabilite prin 

deciziile directorului Camerei de Conturi a județului Olt și prin Rechizitoriul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina mai sus menționate. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și apreciind că sunt îndeplinite  

prevederile art. I alin.  (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei 

financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost inițiat proiectul de hotărâre cu privire la achiziţionarea de servicii 

juridice de asistență și de reprezentare, în condițiile legii, de către Centrul Județean 

de Cultură și Artă Olt, pentru susținerea intereselor instituției în litigiile având ca 

obiect recuperare prejudicii stabilite prin decizii ale directorului Camerei de 

Conturi Olt și prin Rechizitoriul din data de 07.04.2016 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Slatina, litigii care fac obiectul Dosarelor nr. 2198/104/2020 și, 

respectiv, nr. 445/104/2021, aflate în prezent pe rolul Tribunalului Olt, până la 

soluționarea definitivă a acestora. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute de 

lege, astfel că propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Constanţa DUMITRU 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu Juridic – Contencios 

                                                                      Ana Venera ŞTEFĂNESCU 

 

 

 

 
AVS/AVS/2 ex. 


