
 

CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI 

                                                                                           
 

 

                                                               H O T A R A R E 

 

privind aprobarea incheierii unor contracte de servicii juridice,consultanta si asistenta juridica 

pentru apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni,a comunei Buturugeni si ale 

autoritatilor  administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul Giurgiu 

 

Avand in vedere : 

-referatul primarului nr.1364/10.03.2021 

-raportul comisiei de specialitate nr.1365/10.03.2021 

-avizul comisiei de specialitate nr.1644/22.03.2021 

-prevederile art. I.alin.1 din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor  

publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, 

-prevederile art.109 alin.(3),alin.(4) 129,alin.(2),litera d),alin.(7).litera s) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

  In temeiul art. 139 aliniat 1,art.196,aliniat 1,litera a din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

                                         H O T A R A S T E: 

 

 

Art.1-Se aproba incheierea unor contracte de servicii juridice consultanta si asistenta juridica 

pentru apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni, comunei Buturugeni precum si ale 

autoritatilor administratiei publice locale din comuna  Buturugeni,judetul Giurgiu,astfel: 

1.   (a)- cu Societatea civila profesionala de avocati Stoianovici si Asociatii   pentru actiunea in 

instanta in dosarul nr.235/122/2021 cu Institutia Prefectului-judet Giurgiu  

      (b)- Plata onorariului de avocat in suma de  2500  lei  se va asigura din bugetul local al 

comunei Buturugeni 

2.   (a)- cu Societatea civila profesionala de avocati Stoianovici si Asociatii   pentru actiunea in 

instanta in dosarul nr.236/122/2021 cu Institutia Prefectului-judet Giurgiu  

      (b)- Plata onorariului de avocat in suma de  2500  lei  se va asigura din bugetul local al 

comunei Buturugeni 

3.   (a)- cu Societatea civila profesionala de avocati Stoianovici si Asociatii   pentru actiunea in 

instanta in dosarul nr.237/122/2021 cu Institutia Prefectului-judet Giurgiu  

      (b)- Plata onorariului de avocat in suma de  2500  lei  se va asigura din bugetul local al 

comunei Buturugeni 

4.   (a)- cu Societatea civila profesionala de avocati Stoianovici si Asociatii   pentru actiunea in 

instanta in dosarul nr.239/122/2021 cu Institutia Prefectului-judet Giurgiu  

      (b)- Plata onorariului de avocat in suma de  2500  lei  se va asigura din bugetul local al 

comunei Buturugeni 

5.   (a)- cu Societatea civila profesionala de avocati Stoianovici si Asociatii   pentru actiunea in 

instanta in dosarul nr.5468/192/2019 cu SC E-Distributie Muntenia SA.  



      (b)- Plata onorariului de avocat in suma de  2500  lei  se va asigura din bugetul local al 

comunei Buturugeni 

6.   (a)- cu Cabinet Individual Avocat Stanciu Cornelia pentru act aditional nr.1 la contractul de 

asistenta juridica  seria B nr.1903675/03.11.2017, pentru recurs Curtea de Apel Bucuresti in 

Dosarul 1759/122/2016 cu  Camera de Conturi a Judetului Giurgiu. 

      (b)- Plata onorariului de avocat in suma de  1000  lei  se va asigura din bugetul local al 

comunei Buturugeni 

Art.2-Se imputerniceste dl.Preda Dumitru primarul comunei Buturugeni,judetul Giurgiu sa 

semneze contractul de asistenta juridical si actul aditional prevazut la punctul 6 al art.1 

Art.3-Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre primar iar hotararea se va 

comunica Institutiei Prefectului-judetul Giurgiu de catre secretar. 

 

                                                                                                                Contrasemneaza, 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA                                    SECRETAR GENERAL UAT 

                                   Dinu Daniel                                                  Stan Dumitru 

Buturugeni 

Nr.14/22.03.2021 

 

 
 


