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PROIECT 

R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

B E C E N I 

pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și 

de reprezentare Consiliului local Beceni  în litigiul privind dosarul nr. 92/114/2021 

aflat pe rolul Tribunalului Buzău 

Consiliul local Beceni; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobarea al viceprimarului Constantin Dumitru Laurențiu,  raportul 

Compartimentului contabilitate,  raportul de avizare al comisiei de specialitate din 

cadrul C.L. Beceni,  

- prevederile art. I alin. (1) şi (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 privind 

unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative; 

- oferta de servicii juridice a Cabinetului de avocat Răzvan Ionuț Gheorghe; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), teza a II-a, art. 139, alin. (1), coroborat cu 

art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă achiziția publică de servicii juridice de consultanță, de asistență și 

de reprezentare a Consiliului local Beceni  în dosarul nr. 92/114/2021 aflat pe rolul 

Tribunalului Buzău, prin încheierea unui contract cu cabinetul de avocat Răzvan 

Ionuț Gheorghe. 

(2) Cheltuielile necesare, reprezentând valoarea serviciilor de consultanţă, de asistenţă 

şi de reprezentare în dosarul nr. 92/114/2021 aflat pe rolul Tribunalului Buzău vor fi 

suportate din bugetul local al comunei Beceni, în limita sumelor prevăzute în buget cu 

această destinație. 

Art. 2. – Se împuternicește domnul Constantin Dumitru Laurențiu  să semneze în 

numele și pe seama Consiliului Local delegația de reprezentare cu cabinetul de avocat 

Răzvan Ionuț Gheorghe. 

Art.3. Secretarul general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor şi autorităţilor interesate 

INIŢIATOR,                      Avizat pentru legalitate, 

Viceprimar,                                                   Secretar general al comunei ,  

Dumitru Laurenţiu CONSTANTIN                                       Elena CÂRCEI 

 Beceni 
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