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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEŞTI 

 
HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a unor servicii juridice 
de consultanță, asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor 

judecătorești, de către Comuna Puiești 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău  
 Având în vedere: 

-referatul de inițiere al primarului comunei Puieşti înregistrat la 
nr.263/2021 

-raportul întocmit de compartimentul de specialitate înregistrat la 
nr.264/2021 
-avizul comisiei de specialitate 

În conformitate cu prevederile: 
 -prevederile art. I, alin. (2), lit. ”b”din O.U.G. nr.26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 
de modificare și completare a unor acte normative, actualizată, 
 -prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 -prevederile art.29 alin.(1), lit.”d” , alin.(3) , lit. ”b” și ”c”  din Legea 
nr.98/19.05.2016 privind achizițiile publice,  
  -prevederile art.109, alin.(1)-(3) din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

-prevederile H.C.L. Puiești nr.16/23.04.2021 pivind aprobarea bugetului 
general consolidat al comunei Puiești pentru anul 2021. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.”a”, art.139 alin.(1), și art.196, 
alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță , asistență și 
reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și 
organismelor cu care Comuna Puiești relaționeaza, în vederea apărării 
intereselor Comunei Puiești pentru litigiile aflate în curs de judecată și pentru 
litigiile/raporturile juridice viitoare,  în care comuna Puiești este/va fi parte. 

Art.2 Se împuternicește primarul comunei Puiești să semneze contractul 
de achiziționare de servicii juridice, (de consultanță, asistență și/sau 



Pagină 2 din 2 

 

reprezentare juridică) inclusiv actele adiționale și să negocieze onorariul 
aferent acestor contracte. 

Art.3 Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local 
aprobat pentru anul 2021 cu această destinație. 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarului comunei Puiești informând consiliul local asupra 
modului de îndeplinire 

Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică 
Primarului comunei Puiești și Instituției Prefectului Județului Buzău în 
vederea exercitării controlului de legalitate. 
          
  Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
     Corina Jugănaru                        Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Nr.46 PUIEȘTI-BUZĂU ,17.12.2021 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din data de 
17.12.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu un număr de 13 voturi ”pentru” , 0 voturi ”împotrivă”  și 0 ”abținere” din numărul 
total de 13 consilieri locali în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
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