
	

HOTARAREA NR.12 
privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de asistenta si 
reprezentare pentru apararea intereselor comunei Movila Banului, 

judetul Buzau pentru anul 2021 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, intrunit 
in sedinta ordinara; 
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau 
inregistrat sub numarul 1419/19.03.2021 
-referatul secretarului general al comunei Movila Banului inregistrat sub numarul 
1420/19.03.2021 
-avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 
1421/19.03.2021 
-prevederile art.84, art.85 alin.3, art.94-96 din Codul de procedura civila; 
-prevederile Legii nr.51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 
avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art.109 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
-tinand cont de faptul ca la nivelul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Movila Banului, judetul Buzau, postul de consilieri juridic este vacant. 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 
alin.(1)  și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1. Se aproba achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare 
pentru apararea intereselor comunei Movila Banului, judetul Buzau aferente 
anului 2021. 
Art.2 Serviciile juridice constau in asistenta si reprezentarea comunei Movila 
Banului in fata tuturor instantelor de judecata si solutionarea tuturor cauzelor 
aflate pe rolul acestora conform prevederilor  Legii nr.51/1991 privind 
organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Art.3 Se imputerniceste primarul comunei Movila Banului sa semneze contractul 
de prestari servicii cu respectarea prevederilor in materia achizitiilor publice 
conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
domnul Moise Dorin Romica, primarul comunei Movila Banului, prin 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, achizitii publice. 
 
 



 
Art.5 Prezenta hotarare poate fi contestata la instanta de contencios 
administativ conform procedurii prevazute de Legea nr.544/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata primarului comunei Movila Banului, 
compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe si achizitii publice, si catre 
Institutia Prefectului – judetul Buzau in vedere exercitarii controlului de 
legalitate si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii. 
 
 
 
Movila Banului, judetul Buzau 
30.03.2021 
 
 
 
Presedinte de sedinta, 
Gheorghe Alina Florentina 

Contrasemneaza, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 

 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Movila Banului in 

sedinta ordinara din data de 30.03.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 11 voturi pentru, 0 abtineri si 0 
voturi impotriva, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


