
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  CONSILIUL LOCAL AL 
                                 C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 75 din 31.07.2015  

 
- privind aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare în fața Judecătoriei 

Brașov, înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3584/30.06.2015 
 

 Consiliul local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2015; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând contractul de asistenţă juridică şi reprezentare, încheiat de către Comuna Vama Buzăului 

cu Cabinetul de Avocat ,,Dan Iosif” şi înregistrat cu nr. 3584/30.06.2015, care are ca obiect recuperarea 
cheltuielilor de judecată din procesele cu U.A.T. Oraș Întorsura Buzăului; 

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (2), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36, alin. (9) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1: Se aprobă contractul semnat de asistenţă juridică şi reprezentare în fața Judecătoriei Braşov, 
cu Cabinet de Avocat ,,Dan Iosif” – Braşov, înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 
3584/30.06.2015, contravaloarea acestuia fiind în cuantum de 500 lei fără T.V.A.. 
 

Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, Cabinetului 
de Avocat ,,Dan Iosif” – Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ioan POPICA                                            Avizează pentru legalitate, 
                                    SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 11 consilieri prezenţi; 
- 11 voturi ,,pentru”.      


