
 

                                              ROMÂNIA 
   JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 

 

     H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea majorării onorariului avocatului colaborator Ionescu 

Gabriela 

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
Având în vedere: 
- cererea nr. 32617/05.12.2017 a doamnei avocat Ionescu Gabriela 

privind majorarea onorariului cuvenit în baza Contractului de asistență juridică 
înregistrat la Primăria municipiului Buzău sub nr. 17683 din data de 01 
octombrie 2009, modificat prin Actul adițional nr.1, înregistrat la Primărie sub nr. 
14507 din data de 13 iulie 2016 și aflat în derulare până la data de 01 octombrie 
2020; 

- contractul de asistență juridică nr.1/01.10.2009 înregistrat la Primăria 
Buzău sub nr. 17683/1.10.2009; 
  - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.577 /CLM/08.12.2017, prin care se propune aprobarea majorării onorariului 
doamnei avocat colaborator Ionescu Gabriela; 

- raportul de specialitate al Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 
33017/08.12.2017; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

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

- prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei 
de avocat; 
 - prevederile Ordonanței 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 prin Legea nr. 
16/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1) și (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 
 

 



 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1.- Se aprobă majorarea onorariului doamnei avocat colaborator 

Ionescu Gabriela, stabilit în baza Contractului de asistență juridică înregistrat la 
Primăria municipiului Buzău sub nr. 17683 din data de 01 octombrie 2009, 
modificat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la Primărie sub nr. 14507 din data 
de 13 iulie 2016 și aflat în derulare până la data de 01 octombrie 2020, la suma 
de 7000 lei lunar brut începând cu data de 01 ianuarie 2018. 

Art. 2.- Contractul de asistență juridică înregistrat la Primăria municipiului 
Buzău sub nr. 17683 din data de 01 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, 
va fi modificat prin act adițional conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Serviciului Buget Finanţe, Serviciului Financiar - Contabil va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

  PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                         SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                              Eduard Pistol   
 
 
Buzău,   18 decembrie 2017                                   
Nr. 356 
 
 
 
 
  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu un 

număr de  22 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 

23 consilieri în funcţie şi  22  consilieri prezenţi la şedinţă. 


