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HOT ĂRÂREA NR.92 
din 04 Septembrie 2012 

privind aprobarea achizi~ionării serviciilor juridice de consultan~ă, asisten~ă şi/sau 
reprezentare pentru dosarele aflate pe rolul instan~elor 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al serviciului juridic ; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplina şi al comisiei pentru activităti economice şi financiare; 
• Prevederile Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicata,cu modificările şi completările ulterioare; ' 
• Prevederile Legii nr.18/1991 - legea fondului funciar ; 
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• 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 art. 21. alin.3, art.36 alin.(1) , alin . (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată , cu modificarile şi completarile ulterioare; 

• In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificarile şi completarile ulterioare; 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenta si/sau 
reprezentare a Primarului oraşului Buftea, a intereselor Consiliului Local al oraşului Buftea, a 
Primariei oraşului Buftea şi Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 
asupra terenurilor pentru dosarele aflate pe rolul instanţelor, conform anexei 1, parte integranta 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceste domnul Pistol Gheorghe - primarul oraşului Buftea pentru 
semnarea contractului de servicii juridice în numele şi pentru Oraşul Buftea şi sa negocieze 
onorariul aferent serviciilor juridice, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotă · ·ştc.pmunicarea acesteia, primarului, serviciilor de specialitate, în 
vederea aducerii la în · Prefectului judeţului Ilfov. 
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