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                             Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR.105  
 

PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE 

ASISTENȚĂ ȘI/SAU DE REPREZENTARE A SOCIETĂȚII AQUASERV S.A. 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de  

30 aprilie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de 

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății Aquaserv S.A., proiect din inițiativa 

primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat cu  

nr. P 77/23.04.2020 și Raportul întocmit de societatea Aquaserv S.A. înregistrat cu nr. 

4663/23.04.2020; 

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 art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

                                                                    HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de 

reprezentare a societății Aquaserv S.A., în litigiile și raporturile juridice în care Aquaserv este parte, în 

cazuri temeinic justificate. 

  ART. 2 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru Societatea Aquaserv S.A. Tulcea, Primarul Municipiului 

Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin, să aprobe achiziţionarea serviciilor juridice menţionate la art. 1.                       

ART. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Tulcea 

nr. 94/25.10.2012 privind achiziţionarea serviciilor juridice de reprezentare a S.C. Aquaserv S.A. 

Tulcea se revocă.  

ART. 4 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 

 

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      SECRETAR GENERAL,                                                                           VICEPRIMAR,        

         Jr. BRUDIU Maria                                                                          Ing. LUCA Andaluzia 

 

 

 


