ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială
"URBIS-SERV" S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare
pentru susținerea tuturor dosarelor formulate în contradictoriu cu Curtea
de Conturi a României și Camera de Conturi
Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință
ordinară și în același timp, în adunarea generală extraordinară a asociatului unic
al Societății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău,
Având în vedere:
- adresa Societatății Comerciale "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău,
înregistrată sub numărul 80/CLM/13.05.2015 și Hotărârea nr. 15 din data de
20.05.2015 a Consiliului de Administrație al Societatății Comerciale "URBISSERV" S.R.L. Buzău.
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
80/CLM/2015, prin care se propune aprobarea achiziționării de către Societatea
Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de
reprezentare pentru susținerea tuturor dosarelor formulate în contradictoriu cu
Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi;
- raportul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și avizul
Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii
Publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile art. I, alin. (3), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea
disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu
modificările și completările aduse prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2012,
aprobată prin Legea nr. 16/2013;
În temeiul art. 36, alin. (1) și (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) și
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 113, lit. m)
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1.- Se aprobă achiziționarea de către Societatea Comercială "URBISSERV" S.R.L. Buzău înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr.
J10/274/1995 și având Codul Unic de Identificare 7158440, având ca asociat
unic Consiliul Local al Municipiului Buzău, de servicii juridice de asistență și de
reprezentare pentru susținerea tuturor dosarelor formulate în contradictoriu cu
Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi, în condițiile Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2.– Serviciile juridice prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre se vor
achiziționa și presta până la soluționarea în justiție a căilor de atac ordinare și
extraordinare prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 3.- Societatea Comercială "URBIS-SERV" S.R.L. Buzău va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ștefan Nedelcu
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 28 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
cu un număr de 15 voturi pentru, 2 abţneri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

