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HOT ĂRÂREA NR. 38 
Din 30 Apri lie 2013 

privind aprobarea achiziţionări i serviciilor de consultanţă juridică pentru 
contractarea unei finanţări rambursabi le, pentru formularea ş i susţinerea 

cererii de autorizare a contractării/garantării unei finanţări rambursabile, 
către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - primarul oraşului Buftea privind 

aprobarea achiziţionă rii servicii lor de consultanţă jurid ică pentru contractarea unei 
finanţări rambursabile, pentru formularea şi susţinerea cererii de autorizare a 
contractării/ga rantării unei fin anţă ri rambursabile, către Comisia de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale; 

• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutelară ; 

• Avizul comisiei juridice şi de discipl ină ş i al comisiei pentru activităti economice şi 
financiare; 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin . (2) lit. (b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice ş i întărirea 

disciplinei financiare şi de modificare ş i completare a unor acte normative şi ale Legii 
nr.273/2006 privind fin a nţe le publice locale, cu mod ifi cări le si comp letări le ulterioare; 

În temeiul art. 21, art. 36 alin . (9) , art. 45 alin . (1) şi al art.115 alin . (1) lit. (b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 

ulterioare, 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞT E 

Art. 1. Se aprobă ach iz iţio na rea serviciilor de consultanţă juridică pentru 
contractarea unei finanţări rambursabile, pentru formularea şi susţinerea cererii de 
autorizare a contractării/gara ntării unei fin a nţă ri rambursabile, către Comisia de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale. 

Art. 2. Se împuterni ceşte domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşulu i Buftea, pentru 
negocierea şi semnarea contractului. 


