
HOTĂRÂREA NR.10 

privind apro area a hiziționării servi iilor de reprezentare juridi ă a  

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.Tulcea 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă 
ordinară la data de 31 ianuarie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de 
reprezentare juridică a  S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luâ d î  dis uţie Expu erea de otive a Pri arului Municipiului Tulcea 

înregistrată sub nr. 1769/22. .  și Raportul S.C.  Servi ii Pu li e S.A. Tul ea, 
înregistrat sub nr. 1768/22.01.2018; 

Reţi â d avizul o isiilor de spe ialitate ale Co siliului Lo al al Mu i ipiului 
Tulcea;   

Având în vedere prevederile art.I alin.3, lit.b) din Ordo a ţa de Urge ţă a 
Guvernului nr. 26/2012 privi d u ele ăsuri de redu ere a heltuielilor pu li e şi 
î tărirea dis ipli ei fi a iare şi de odifi are şi o pletare a u or a te or ative, 
u odifi ările şi o pletările ulterioare; 

Î  te eiul dispoziţiilor art.  ali . , art.  ali .  şi , art.  ali .  şi  
şi art.  ali .  lit.  di  Legea r. / , a ad i istraţiei pu li e lo ale, 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se apro ă a hizițio area servi iilor de repreze tare juridi ă a S.C. Servi ii 
Publice S.A.Tulcea, atât î  litigiile şi raporturile juridi e viitoare, ât şi î  litigiile aflate 
î  urs de jude ată, î  azuri te ei i  justifi ate, cu avizul prealabil al Consiliului de 

Ad i istraţie pe tru fie are az î  parte. 

Art.2 Se a datează repreze ta ţii Co siliului Lo al al Mu i ipiului Tul ea î  
Adu area Ge erală a A ţio arilor pe tru S.C. Servi ii Pu li e S.A. Tul ea, do ul 



consilier local Mari  George Cezar şi doa a Matei Selda Georgia a, să apro e 
a hiziţio area servi iilor juridi e e ţio ate la art. .                       

Art.3 Cu du erea la î depli ire a dispozițiilor preze tei hotărâri se 
î puter i ește  
S.C. Servicii Publice S.A.Tulcea.  

Art.4 Se retarul U ităţii ad i istrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

o u i area preze tei hotarâri autorităţilor şi persoa elor i teresate pe tru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.   

     

         Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 

consilieri locali 19 prezenţi.   
 

       CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

 

        Jr. BRUDIU Maria                                                             VIZAUER Lavinia 
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