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HOTĂRÂREA NR.83 
Din 29 August 2014 

privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă 
şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Directia Economică; 
I 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Activităţi 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 şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 21 alin. (3), ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul 'art. 45 alin. (1 ), art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare 
juridică în faţa instanţelor de judecată, în dosarele nr. 1303/94/2014, nr.1741/94/2014, 
nr.1304/94/2014 şi nr.1305/94/2014. 

Art. 2. În aplicarea prevederilor art.1 se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe -
Primarul oraşului Buftea pentru semnarea contractului. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
servici/fo!"lor de ~cialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului 
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