
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice  

pentru diferite tipuri de litigii 
 
 
 
   Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
extraordinară;  

Având în vedere: 
        - expunerea  de  motive  a  primarului  municipiului  Buzău, înregistrată sub 
nr. 199/CLM/24.04.2017, prin care se supune aprobării achiziţia publică de servicii 
juridice pentru diferite tipuri de litigii; 

- raportul comun nr.  10.762/2017 al Serviciului Juridic şi al Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 
          - avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare 
precum şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - prevederile art. I, pct. (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, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), art. 36, alin. (9), art. 39, pct. (2), art. 45, 
alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
                                                                              
 

Art. 1.- Se aprobă achiziţia publică de servicii de consultanţă juridică, de 
asistenţă şi reprezentare în instanţă a UAT Buzău pentru litigiile existente, ce sunt 
legate de rapoartele întocmite de Curtea de Conturi până la data de 31.12.2016, 
în limita sumei de 130.000 lei. 

Art.2.- Se aprobă achiziţia publică de servicii de consultanţă juridică, de 
asistenţă şi reprezentare în instanţă a UAT Buzău pentru 100 din creanţele la 
bugetul local aflate în pericol de prescriere şi cu valori mari, în limita sumei de 
130.000 lei. 



 
Art.3.- Se aprobă achiziţia publică de servicii de consultanţă juridică, de 

asistenţă şi reprezentare în instanţă a UAT Buzău pentru toate dosarele de 
insolvenţă în care UAT Buzău are în prezent calitatea de creditor, în limita sumei 
de 130.000 lei.   

Art.4.- Se aprobă achiziţia publică de servicii de consultanţă juridică, de 
asistenţă şi reprezentare în instanţă a UAT Buzău pentru litigiile existente şi 
viitoare cu S.C. Compania de Apă S.A. Buzău, în limita sumei de 130.000 lei.   

Art.5.- Cu data prezentei, HCL nr. 228/14.11.2016 se abrogă. 
          Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic, 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională 
şi Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 
 
                                                                               
 
 
 
                                                         

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:   
                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

   Radu Roxelana 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buzău, 11 mai 2017                                   

Nr. 130 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 
11 mai 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 
abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 


