HOTĂRÂREA Nr.12
PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE REPREZENTARE A
S.C AQUASERV S.A.

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de
01.02.2016;
Examinând proiectul de hotărâre privind achizitionarea serviciilor juridice de reprezentare a
S.C. Aquaserv S.A Tulcea, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub
nr. 1436/18.01.2016 şi raportul nr. 302/14.01.2016 al S.C. AQUASERV S.A.;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- art.1 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice si întarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor
acte normative;
- Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice în cursul anului 2016 pentru litigiile în care
S.C. Aquaserv S.A. este parte, cu avizul prealabil al Consiliului de Administraţie pentru fiecare caz în
parte.
Art. 2 Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Tulcea în Adunarea Generală a
Acţionarilor din cadrul S.C. Aquaserv S.A. să aprobe achiziționarea serviciilor prevăzute la art.1.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. Aquaserv S.A.
Tulcea.
Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi.
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