
 
                                                          ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

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

de consultanță, asistență și reprezentare în instanță, pentru litigiile privind 
dosarele de insolvenţă noi 

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

Având în vedere: 
        - expunerea de motive  a  primarului  municipiului  Buzău, înregistrată sub 
nr. 158/CLM/09.05.2018, prin care se supune aprobării achiziţia publică de servicii 
juridice de consultanță asistență și reprezentare în instanță pentru litigiile privind 
dosarele de insolvență noi; 

- raportul comun nr. 34273/2018 al Serviciului Juridic şi al Serviciului 
Urmărire, Executare şi Colectare Creanţe Fiscale Persoane Juridice din cadrul 
aparatului Direcției Finanțe Publice Locale; 
          - avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
  -avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
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, cu modificările şi completările ulterioare. 
    În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (9), 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 Municipiul  Buzău pentru litigiile privind 
dosarele de insolvenţă noi, în care UAT Municipiul  Buzău are în prezent calitatea 
de creditor, până la închiderea procedurii, în limita sumei de 40.000 lei.   

Art. 2 – Dosarele de insolvență noi vizează 50 de societăți. 
 
 
 
 



 
 
 
 

          Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic 
precum și Direcția Finanțe Publice Locale, Serviciul Urmărire, Executare şi 
Colectare Creanţe Fiscale Persoane Juridice, Achiziţii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
consilier George - Aurelian Vlad 

                                            
 
 
 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:   
                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                                                        Eduard Pistol 
 

                
 
Buzău, 18 mai 2018 

Nr. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 18 mai 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de  13  voturi pentru,  9 abţineri şi  --  vot împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi  22 consilieri prezenţi la şedinţă. 
             
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZǍU 

MUNICIPIUL BUZǍU 
- PRIMAR - 

Nr. 158/CLM/09.05.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice 

de consultanță, asistență și reprezentare în instanță, pentru litigiile privind 
dosarele de insolvenţă noi, care nu fac obiectul achiziţiilor publice către terţi 

 
 
Având în vedere că în acest moment există o lipsă majoră de personal 

angajat pe funcţia de consilier juridic, care să poată avea şi atribuţiuni de 
reprezentare în instanţă.  
         Luând în considerare faptul că, datorită volumului mare de dosare, este 
imposibil fizic repartizarea cauzelor existente între cei doi consilieri juridici angajaţi 
în prezent pentru a asigura prezenţa la fiecare termen de judecată, precum și 
faptul că aceștia acordă în prezent și consultanță juridică pentru buna desfășurare 
a activității  diferitelor servicii ce compun aparatul primăriei. 
          De asemenea, având în vedere că au aparut litigii noi privind procedura 
insolvenței, în care UAT Municipiul Buzău are calitatea de creditor, alte decât cele 
care sunt cuprinse în contractele de achiziții publice aprobate prin HCL 
130/11.05.2017 și HCL 265/29.09.2017  și care trebuie sa facă obiectul asistenţei 
si reprezentării în instanță. 
          Având în vedere necesitatea unei reprezentări constante şi eficiente în 
desfăşurarea procedurii de insolvenţă, se impune solicitarea către Consiliul Local 
de a aproba achiziţionarea de servicii juridice suplimentare, în limita sumei de 
40.000 lei. 
         Având în vedere cele prezentate, s-a elaborat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea achiziției publice de servicii de consultanță juridică, de asistență și 
reprezentare în instanţă a UAT Municipiul Buzău, pentru litigiile privind dosarele 
de insolvență noi, care nu  fac obiectul achizițiilor publice catre terți. 
 
 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
                                                       
 
 
 



 
 

                                                                   AVIZAT,  
                                                                    Director Executiv: 

                                                                  Adrian Toma 
                                                      
                                                       ROMÂNIA      

JUDEŢUL BUZǍU 
PRIMǍRIA MUNICIPIULUI BUZǍU 

- Serviciul Juridic - 
  - Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare 
       Creanţe Fiscale Persoane Juridice - 

                                                    Nr.34273/2018 
 

RAPORT  COMUN 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii 

juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță, pentru litigiile privind 
dosarele de insolvenţă noi, care nu fac obiectul achiziţiilor publice către terţi 

 
În acest moment, sunt angajate doar două persoane pe funcţia de consilier 

juridic, care au şi atribuţiuni de reprezentare în instanţă. 
Aceștia acordă și consultanță juridică pentru buna desfășurare a activității  

diferitelor servicii ce compun aparatul primăriei. 
Datorită volumului mare de dosare, este imposibilă fizic repartizarea 

cauzelor existente între consilierii juridici angajaţi în prezent pentru a asigura 
prezenţa la fiecare termen de judecată. 

De asemenea, pentru aceleaşi considerente, este imposibilă asigurarea 
unei apărări eficiente şi a reprezentării în instanţă în cauzele de insolvenţă unde 
UAT Buzău are calitatea de creditor. 

Luând în considerare necesitatea unei reprezentări și asistențe juridice 
constante și eficiente în litigiile noi apărute privind procedura insolvenței, în care 
UAT Municipiul Buzău are calitatea de creditor, altele decât cele care sunt 
cuprinse în contractele de achiziții publice aprobate prin HCL 130/11.05.2017 și 
HCL 265/29.09.2017, se impune solicitarea către Consiliul Local de a aproba 
achiziţionarea de servicii juridice suplimentare pentru inițierea dosarelor de 
insolvență vizând 50 de societăți. 

Astfel, având în vedere cele prezentate mai sus, am constatat că proiectul 
de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor 
specifice în vigoare ( OUG nr. 26/2012), motiv pentru care propunem aprobarea 
lui în forma prezentată de iniţiator. 

 
Serviciul Juridic,                       Serviciul Urmărire, Executare şi Colectare                                 
                                                           Creanţe Fiscale Persoane Juridice                                                                                                                                                         
 consilier juridic,                                                      Șef serviciu, 
   Dima Viorel                                                      Cimpoiaşu Roxana 
   
 
 



 
                                  
 


