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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Serviciul Juridic- 

Nr. 33017/08.12.2017 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării onorariului avocatului 

colaborator Ionescu Gabriela 
 

         În Primăria Municipiului Buzău ne confruntăm cu lipsa acută de 
personal de specialitate juridică. 

În prezent la nivelul întregii instituții lucrează doar 2 consilieri juridici și un 
avocat, care trebuie să efectueze întreaga activitate juridică la nivelul primăriei. 

Avocatul colaborator Ionescu Gabriela, cu care Primăria municipiului 
Buzău are încheiat contract de asistență juridică din anul 2009, este singurul 
jurist din primărie specializat în aplicarea Legii nr. 10/2001. 

Aceasta desfășoară activitate juridică în cadrul Primăriei municipiului 
Buzău de 22 de ani în mod neîntrerupt, în calitate de consilier juridic din anul 
1995 și până în anul 2009, iar din anul 2009 și până în prezent în calitate de 
avocat. 

A lucrat la punerea în aplicare a Legii nr. 10/2001 încă de la început, din 
luna februarie 2001, iar în prezent se preocupă de soluționarea notificărilor, 
astfel încât într-un termen cât mai scurt să fie finalizate dosarele formate în 
temeiul acestei legi.  
 Activitățile desfășurate la Legea nr. 10/2001 sunt numeroase și extrem de 
laborioase, necesitând multe ore de muncă, studiul dosarelor cu mare atenție și 
responsabilitate, găsirea soluțiilor și motivelor de admitere sau respingere a 
notificărilor (fiecare dosar având particularitățile sale specifice), formularea de 
corespondență diversă și colectarea de relații și documente de la alte 
compartimente din cadrul primăriei (Starea civilă, Serviciul locativ, Registrul 
agricol, Direcția economică, Serviciul patrimoniu etc.), dar și din afara acesteia 
(camerele notarilor publici, arhivele succesorale, birourile notarilor publici, 
arhivele statului ș.a.), în sprijinul soluționării notificărilor. 

Aplicarea acestei legi presupune și o muncă de creație, pentru motivarea 
admiterii sau respingerii prin dispoziții a notificărilor formulate de persoanele 
îndreptățite.   
   Doamna avocat Ionescu Gabriela lucrează în echipă cu 6 persoane, pe 
care le coordonează, le îndrumă juridic și le controlează, le dă modele pe care 
să le utilizeze în redactarea adreselor, cererilor, fișelor de relații și dispozițiilor, 
în vederea soluționării notificărilor, le corectează și le completează lucrările 
întocmite, după caz.  

Suplimentar față de lucrările pe care le desfășoară în activitatea de 
soluționare a notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, aceasta 
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reprezintă în instanță interesele primăriei în toate dosarele care au ca obiect 
Legea nr. 10/2001, precum și în cele care au alt obiect, dar au legătură cu 
notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 sau orice alte dosare care îi sunt 
încredințate și pentru care primește împuternicire. 

Pentru toate aceste dosare doamna avocat formulează întâmpinări, note 
de concluzii scrise, cereri reconvenționale, răspunsuri la întâmpinări, răspunsuri 
la interogatorii, obiective pentru expertize tehnice judiciare, obiecțiuni la 
rapoartele de expertiză, răspunsuri la adresele instanțelor, note de ședință, 
cereri de chemare în judecată, plângeri penale ș.a. 

De asemenea, în dosarele care au ca obiect Legea nr. 10/2001, face 
fotocopii ale dosarelor administrative, le certifică pentru conformitate cu 
originalul și întocmește adrese de înaintare a acestora la instanțele 
judecătorești. 

În același timp, avocatul Ionescu Gabriela dă consultanță juridică 
funcționarilor din primărie, la cererea acestora, în domeniile de activitate 
specifice, dar desfășoară și program de lucru cu publicul, consiliind persoanele 
îndreptățite cu privire la documentele necesare în vederea soluționării 
notificărilor și cu privire la modalitatea procurării acestora. 

În plus, același avocat are și calitatea de curator special al moștenirii 
defunctei Teleanu Elena, posibilă succesiune vacantă ce ar urma să fie culeasă 
în luna iunie 2018, fiind numită de notarul public Lefter Sinica, în numele și 
pentru municipiul Buzău, în baza împuternicirii date de primar. 

Tot în baza împuternicirii primarului, în numele și în interesul municipiului 
Buzău, avocat Ionescu Gabriela a cules succesiunea vacantă rămasă de pe 
urma defunctului Stanciu Sandu, iar în prezent derulează cercetări și procură 
documente pentru alte trei posibile succesiuni vacante, în vederea deschiderii 
procedurii succesorale.  

Activitatea de la primărie necesită prezența acesteia în instituție sau în 
instanțele judecătorești zilnic, de dimineața până seara, fiind nevoită să nu se 
mai angajeze pentru alți clienți, astfel încât să poată trata cum se cuvine 
dosarele primăriei și să se poată ocupa de finalizarea cât mai urgentă a 
dosarelor formate în baza Legii nr. 10/2001. 

Doamna avocat întocmește săptămânal raport de activitate pe Legea nr. 
10/2001, iar la începutul fiecărei luni comunică la Serviciul financiar-contabil, 
odată cu factura, un raport care cuprinde toate activitățile pe care le-a efectuat 
pentru primărie în luna precedentă. 

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență 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, autorităţile şi 
instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale pot achiziționa 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare numai în 
situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare acestora nu se pot asigura de către 
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi și numai cu 
aprobarea consiliului local. 
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Contractul doamnei avocat Ionescu Gabriela a fost semnat în anul 2009, 
înainte de adoptarea acestei ordonanțe din 2012, iar la data încheierii acestuia 
legislația nu prevedea necesitatea aprobării achiziției de servicii juridice cu 
aprobarea consiliului local. 

Ulterior aprobării O.U.G. nr. 26/2012, considerăm că modificarea 
condițiilor contractuale trebuie să întrunească și aprobarea acestuia.  

   Având în vedere cererea doamnei avocat de majorare a onorariului fixat 
în urmă cu opt ani și nemodificat niciodată până acum, considerăm că pentru  
activitatea laborioasă și stufoasă de consiliere/asistență și reprezentare juridică 
pe care o desfășoară în cadrul instituției și în interesul municipiului Buzău i se 
poate plăti un onorariu de 7000 lei lunar brut , la nivel de șef serviciu. 

Menționăm că acest onorariu este brut, doamna avocat plătindu-și 
personal impozitul pe venit și contribuțiile în procent de 33% către stat, 
avocatura fiind o profesie liberală.  

În raport de motivarea expusă în prezentul referat, solicităm aprobarea 
majorării onorariului avocatului colaborator Ionescu Gabriela de la 3500 lei lunar 
la suma brută de 7000 lei lunar. 

 
 În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu rugămintea 

de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, 
Consilier juridic, 

Viorel Dima 
 
 
 

 

 


