ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă , de asistenţă şi reprezentare
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău
Având în vedere:
- referatul domnului viceprimar al comunei Sageata , judeţul Buzău , domnul
Ilie Constantin ,care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului , conform
prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
înregistratat la nr. 181/20.09.2019
- raportul secretarului general al comunei înregistrat la nr.182/20.09.2019,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ,
In conformitate cu :
- prevederile art.109 alin (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- prevederile contractului de asistenţă juridică BZ/079782/23.07.2019 .
- prevederile contractului de asistenţă juridică BZ/082753 din 18.09.2019.
- prevederile art.29 alin (1) lit.d) şi alin (3) lit.b) din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice .
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.14/2019 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul
2019,rectificată.
- prevederile art.3 alin (1) lit.b) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat , republicată , cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi alin (3) lit.i) coroborat cu prevederile
art.196 alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă , asistenţă şi
reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor cu care Comuna
Săgeata relaţionează , în vederea apărării intereselor Comunei Săgeata .
Art.2 (1) Se însuşesc clauzele contractului de asistenţă juridică şi reprezentare
BZ/079782/23.07.2019 , încheiat cu Cabinet de avocat Răzvan Gheorghe , cu sediul
în Municipiul Buzău , având ca obiect „revendicare , stabilire hotar „ având ca pârât pe
Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa .
(2) Contractul va fii încheiat până la soluţionarea definitivă a dosarului .
(3) Se aprobă alocarea sumei de 13.090 lei din bugetul local pentru
finanţarea serviciului de asistenţă juridică .
Art.3 (1) Se însuşesc clauzele contractului de asistenţă juridică şi reprezentare
BZ/082753/18.09.2019 , încheiat cu Cabinet de avocat Răzvan Gheorghe , cu sediul
în Municipiul Buzău , având ca obiect „anulare proces verbal de contravenţie seria BZ
nr.004 din 03.09.2019 ,încheiat de Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa .
(2) Contractul va fii încheiat până la soluţionarea definitivă a dosarului .
(3) Se aprobă alocarea sumei de 7.140 lei din bugetul local pentru
finanţarea serviciului de asistenţă juridică .
Art.4 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor
și persoanelor interesate

PREŞEDINTE de ŞEDINŢĂ ,
Consilier local ,
Căţoiu Cristina Artemiza

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Comunei Săgeata
Iancu Viorica Raimonda

Nr.40, Sageata – Buzău /30.09.2019
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa ordinară
din data de 30.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ , cu un număr de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă,
din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

