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HOTĂRÂREA NR. 88 
din 30 iunie 2020 

privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa 
instanţelor de judecată în dosarul nr. 784/93/2020 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, 

viceprimarul Oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 
şi Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, Proiecte cu Finanţare 
Internaţională; 

În conformitate cu: 
• Prevederile art. I 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.109, ale art. 129 alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

, Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
În temeiul art. 136 alin. (1 ), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în contradictoriu cu S.C. Romaqua 
Group, în dosarul nr. 784/93/2020. 

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 1 se împuternicesc Primarul/Viceprimarul 
oraşului Buftea şi serviciile de specialitate pentru încheierea contractului de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare juridică. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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