
HOTĂRÂREA NR.93  
PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 21/13.08.2012 PRIVIND APROBAREA 

ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE REPREZENTARE A 
MUNICIPIULUI TULCEA, A INSTITUŢIEI PRIMARULUI – MUNICIPIUL TULCEA ŞI A CONSILIULUI LOCAL AL 

MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 
 

Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de  25 octombrie 2012; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. nr. 21/13.08.2012 privind 

aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Municipiului Tulcea, a 
Instituţiei Primarului-Municipiul Tulcea şi a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr.24742/16.10.2012 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea ; 

        Având în vedere prevederile : 
- art. 1 alin. 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; 
-  Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. 9, art.45 alin.1 şi 6 şi art.49 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se modifică şi se completează art. 1 din H.C.L. nr. 21/13.08.2012 privind  aprobarea achiziţionării 

serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Municipiului Tulcea, a Instituţiei Primarului-
Municipiul Tulcea şi a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin introducerea sintagmei « în cazuri temeinic 
justificate », urmând a avea următorul conţinut : 

« ART. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a 
Municipiului Tulcea, a Instituţiei Primarului-Municipiul Tulcea şi a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, atât în 
litigiile şi raporturile juridice viitoare, cât şi în litigiile aflate în curs de judecată, în cazuri temeinic justificate . » 

Art. 2 Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Administraţie Publică Locală, Birou 

Contencios Administrativ, Direcţia Economică şi Birou Marketing, Licitaţii, Achiziţii. 
        Art. 4. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
             
            Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
                                      
 
 
 
 

 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                   Jr. BRUDIU Maria                                                    GAFAR Cantimir 
 
 
 
 
 
 


