
                                                       R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA MÂNZĂLEȘTI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MÂNZĂLEȘTI 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziționării în condițiile legii , a unor servicii juridice de 
consultanță , asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești , de 

către Comuna Mânzălești 
 

Consiliul local al comunei Mânzălești , judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31.01.2022   ; 

 

Având în vedere : 

-  referatul de aprobare al dlui primar Moldoveanu Viorel,înregistrat la 

nr.15/21.01.2022  

- raportul de specialitate  al secretarului general al  comunei inregistrat la nr.  

16/21.01.2022,  

-  avizul comisiilor  de specialite din cadrul Consiliului Local Mânzălești,  

În conformitate cu : 

- prevederile art.I, alin (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei 

financiare și de modificare și completare a unor acte normative , actualizată, 

- prevederile Legii nr.51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat , 

republicată , cu modificările și completările ulterioare , 

- prevederile art.84,art.85 alin (3) , art.94-96 din Codul de procedură civilă  , 

- prevederile art.29 alin (1) lit.d), alin (3) lit.b)și c) din Legea nr.98/19.05.2016 

privind achizițiile publice , cu modificările și completările ulterioare ; 

În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.a) , alin. (3) lit. ’’c”, art.139 alin (1) , art.196 alin 

(1) art.197 alin (2) şi alin (4) şi art.198 alin (2)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ . 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1 Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță ,  asistență și 

reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești și a instituțiilor și organismelor cu 

care Comuna Mânzălești relaționează , în vederea apărării intereselor comunei 

Mânzălești pentru litigiile aflate în cursed judecată și pentru litigiile/raporturile 

juridice viitoare , în care comuna este /va fi parte .  



Art.2 Se împuternicește Primarul Comunei Mânzălești să selecteze un 

avocet/cabinet de avocatură , să negocieze valoarea serviciilor și să contracteze aceste 

servicii juridice . 

 

Art.3 Cheltuielile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei 

hotărâri vor fi suportate din bugetul local al comunei ,aprobate cu această destinație . 

 

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul Comunei Mânzălești , compartimentul de dezvoltare locală și 

achiziție public și compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale , 

salarizare. 

 

 Art.5  Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prevederile 

prezentei hotărâri si o va comunica persoanelor si institutiilor interesate. 

          

 

  Președinte de Ședință                                      Contrasemnează   
               Consilier local ,                                       Secretar General al Comunei   

              Drăghia Stelică                                               Iancu Viorica Raimonda 
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Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Mânzălești  în şedinţa  

ordinară din data  de 31.01.2022 cu respectarea prevederilor  art.139 alin.(1) din  OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare , cu un 
număr de 11  voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri 
în funcție și 11 consilieri prezenți . 
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