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HOTARARE 
 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in 

dosarul nr. 5299/200/2017 - apel 
 
 

Avand in vedere: 
• Proiectul de hotarare initiat de primar Stoica Aurel; 
• Referatul de aprobare al primarului comunei Tintesti, judetul Buzau, nr.4127/20.05.2021 ; 
• Raportul compartimentului de specialitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  

aprobat de primarul comunei Tintesti, judetul Buzau, nr. 4128/20.05.2021;  
• Raport de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului local al comunei Tintesti, 

judetul Buzau nr. 4301/27.05.2021; 
• Oferta de pret a Cabinetului de avocat “Constantinescu Roxana Mihaela”, inregistrata sub nr. 

4112/20.05.2021 ; 
• Prevederile art. I, al. (2) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a 

cheltuielilor publice si intararea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor 
acte normative;  

• Prevederile art. 109 alin.3 din Codul administrativ;  
 

                            In temeiul prevederilor art. 196 alin.1 lit.a si art.139 alin.1  din Codul 
administrativ;  
 

HOTARASTE: 
 

        ART.1   Se aproba incheierea unui contract de asistenta juridica pentru consultantă, redactare 
acte si reprezentare in instanta în dosarul nr. 5299/200/2017–apel, pentru apărarea intereselor UAT 
Tintesti cu Cabinet de avocat “Constantinescu Roxana Mihaela”  CUI 193 111 21, pentru suma de 
3000 lei.    
        ART.2   Primarul comunei, impreuna cu compartimentul contabilitate va asigura ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
         ART.3   Se imputerniceste primarul comunei Tintesti sa semneze pentru si in numele UAT 
Tintesti contractul de asistenta juridica si imputernicirea avocatiala.   
         ART.4   Secretarul comunei va aduce la cunostinta institutiilor publice, autoritatilor publice, va 
comunica persoanelor interesate si va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare.                             
                               
                                  Presedinte de sedinta,                                             Contrasemneaza, 
                                  Consilier, Ilie Constantin                                     Pentru Secretar general,  
                                                 Petrescu Sandina 
           
 
  Nr.  18 /  28.05.2021                
                                
      Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 28.05.2021 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  numar 
de..... voturi “pentru” si .....”impotriva” din numarul total de 13 consilieri in functie si  13 consilieri prezenti la sedinta.  

 
                                                      

 
 


