
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi de reprezentare a autorităţilor administraţiei publice locale ale  
municipiului Buzău în litigiile cu personalul contractual din cadrul Poliţiei 

Locale a Municipiului Buzău precum şi în alte litigii 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

 Având în vedere: 
        -  expunerea de motive a primarului municipiului Buzău înregistrată 
sub nr.476/CLM/22.09.2017, prin care se propune aprobarea achiziţiei 
publice de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a  
a autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Buzău în litigiile 
cu personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău 
precum şi în alte litigii; 
        - raportul Serviciului Juridic, înregistrat sub nr. 24686 /22.09.2017; 
        - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,  
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

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

-prevederile art. I, alin. (3) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
 

În temeiul  art. 36, alin. (9), art . 45, alin. (1),  şi art. 115 , alin. (1) , lit. 
b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

              Art. 1. (1) Se aprobă achiziţia publică de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a  autorităţilor administraţiei 



publice locale ale municipiului Buzău în litigiile cu personalul contractual din 
cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău precum şi în alte litigii. 

(2) Cheltuielile necesare, reprezentând valoarea serviciilor de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare vor fi suportate din bugetul 
local, în limita sumei estimate de 130.000 lei. 

        Procedura de achiziţie publică va fi efectuată de serviciul de 
specialitate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
          (3) Se acordă mandat Primarului municipiului Buzău, domnul 
Constantin Toma să  asigure contractarea acestor servicii, cu respectarea 
prevederilor articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 
şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
    Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Juridic, Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 
 

                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU: 

                                          Roxelana Radu 
 
 
                                  

Buzău, 29 septembrie 2017 
Nr.265 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 

Buzău în şedinţa din data de 29 septembrie 2017, cu respectarea 

prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru,1 

abţinere şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie si 21 

consilieri prezenţi la şedinţă.  



 


