
 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 
                    

 
 

 

 

HOTARARE 

Privind prelungirea contractului pentru  servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau 

reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a 

autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul Local) 

 

 Consiliul Local al Pietroasele, Judetul Buzau;  

Avand in vedere : 

 raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate 3903/06.09.2019 ; 

 referatul de aprobare  al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.4211/26.09.2019;  

 Prevederile art. 129, alin.2 si alin.14, art.154, alin.6 din .U.G nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

 Prevederile art. 1 alin. (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; 

 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

 raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Pietroasele, judetul Buzau; 

 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba prelungirea contractului, in conditiile legii, pentru servicii juridice 

de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice U.A.T. 

Comuna Pietroasele, judetul Buzau si a autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul 

Local). 

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Pietroasele, dl. Cornel Enache, sa semneze 

contractul pentru serviciile juridice, de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin 

avocat, a persoanei juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice 

locale (Primarul si Consiliul Local). 

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi 

suportate din bugetul local al com. Pietroasele, judetul Buzau. 

  Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Banica Ionel 

                                          contrasemneaza    
Nr.____/31.10.2019                                                                                                              Secretar 

general, 

                                                                                                                                             Matache Aurelia  

 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de ___ voturi pentru, - voturi impotriva, 

-  abtineri, ____absenti. 

 
 



 

 

 

ROMANIA 

UAT COMUNA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

 

 

Nr.52/27.09.2019 

PROIECT DE HOTARARE 

Privind prelungirea contractului pentru  servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau 

reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a 

autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul Local) 

 

 Primarul comunei Pietroasele, Judetul Buzau;  

Avand in vedere : 

 

 raportul de specialitate intocmit de compartimentul de specialitate 3903/06.09.2019 ; 

 referatul de aprobare  al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.4211/26.09.2019;  

 Prevederile art. 129, alin.2 si alin.14, art.154, alin.6 din .U.G nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ; 

 Prevederile art. 1 alin. (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; 

 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba prelungirea contractului, in conditiile legii, pentru servicii juridice 

de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice U.A.T. 

Comuna Pietroasele, judetul Buzau si a autoritatilor publice locale (Primarul si Consiliul 

Local). 

Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Pietroasele, dl. Cornel Enache, sa semneze 

contractul pentru serviciile juridice, de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin 

avocat, a persoanei juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice 

locale (Primarul si Consiliul Local). 

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi 

suportate din bugetul local al com. Pietroasele, judetul Buzau. 

  Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

INITIATOR 

Primar, 

Cornel Enache 

 

 
                                                                                           avizat 

                                                                                         Secretar general,                                                                                                                                                        

Matache Aurelia 

                   

 



 

 

ROMANIA 

UAT COMUNA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

 

Nr.4211/26.09.2019 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind prelungirea contractului pentru  servicii 

juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei 

juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice locale 

(Primarul si Consiliul Local) 

 

Avand in vedere :  

 Prevederile art. 129, alin.2 si alin.14, art.154, alin.6 din .U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ; 

 Prevederile art. 1 alin. (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; 

 Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completarile 

si modificarile ulterioare. 

 volumul mare si complexitatea activitatilor consilierului juridic la 

compartimentul juridic si resurse umane din cadrul institutiei; 

 Fata de cele precizate mai sus, supun atentiei dumneavoastra prezentul 

proiect de hotarare in forma initiata 

 

 

PRIMAR, 

   Cornel Enache 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

UAT COMUNA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

Nr.3903/06.09.2019 

RAPORT 

la proiectul de hotarare privind prelungirea contractului pentru  servicii 

juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei 

juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice locale 

(Primarul si Consiliul Local) 

 
 

 

 Avand in vedere  : 

- art.29, alin.1, pct.d din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

- prevederile OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 

completare a unor acte normative; 

- prevederile Legii nr.51/1995 entru organizarea şi exercitarea profesiei 

de avocat(republicata,actualizata); 

- volumul mare  si complexitatea activitatilor juridice de consultanta, de 

asistenta, de reprezentare in instanta, de instrumentare a dosarelor, de avizare 

si / sau de intocmire a contractelor administrative, de intocmire a unor 

proiecte de hotarare / dispozitii cu caracter complex, realizarea activitatii  de 

preventie si asigurarea consilierii juridice a tuturor compartimentelor din 

cadrul institutiei, resursele umane, GDPR, SSM, alte activitati specifice care 

cad in sarcina Compartimentului Juridic si resurse umane din cadrul 

institutiei; 

 Propun achizitionarea de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau 

reprezentare, prin avocat (in dosare ce implica complexitate), a persoanei 

juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice locale 

(Primarul si Consiliul Local). 

 

 

Compartiment juridic si resurse umane, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

 

 

 

NR._____DIN 31.10.2019 

 

 

Comisia pentru administratia publica locala,juridica ,amenajare teritoriu 

si urbanism, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor 

(3)  

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind prelungirea contractului pentru  servicii 

juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei 

juridice U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice locale 

(Primarul si Consiliul Local) 

 

         

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 31.10.2019, a analizat  

proiectul de hotarare privind prelungirea contractului pentru  servicii juridice 

de consultanta, asistenta si/sau reprezentare, prin avocat, a persoanei juridice 

U.A.T. com. Pietroasele, jud. Buzau si a autoritatilor publice locale (Primarul 

si Consiliul Local), il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea 

de zi a sedintei ordinare din data 31.10.2019. 

 

COMISIA: 

 

    1.Banica Ionel  - presedinte…………………............................ 

    2. Dumitrascu Dragos Dumitru - secretar ………………....... 

    3.Zaplaic Virgil- membru …………………….......................... 

    4.Mihaiu Ion - membru…………………................................. 

    5.Filip Stefan -membru………................................................. 
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