
           

  

 

  

   
 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea 

 

HOTǍRÂREA NR.121 
 

privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de 

reprezentare a Direcției Intreținere și Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului Local 

al municipiului Tulcea 

 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședinţa ordinarǎ din data 

de 28 mai 2020; 

 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de 

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Direcției Intreținere și Administrare Patrimoniu 

din subordinea Consiliului Local al municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

 Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub 

nr. 14.373/25.05.2020 și raportul Direcţiei Întreținere și Administrare Patrimoniu nr. 

G.7267/25.05.2020; 

 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile art. I alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

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 și completările 

ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art. 87 alin.(5), art.109 alin.(4) și art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), 139, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 

198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

HOTǍRǍȘTE: 
 
 

  Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare a Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea, în litigiile şi raporturile juridice cu societatea Hidrotehnica Galați S.A..  

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Tulcea, Dr.Ing. Hogea Constantin să 

semneze contractele având ca obiect serviciile juridice menţionate la art. 1. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a Hotǎrârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere și 

Administrare Patrimoniu și Direcţia Economică. 

Art. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali 

prezenţi.  

 
CONTRASEMNEAZĂ     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

          SECRETAR GENERAL,                          CONSILIER, 

  Jr. Maria BRUDIU                                                                  Daniel DRĂNICEANU       

 

 


