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HOTĂRÂREA   Nr.12 
din 30.01.2017 

privind aprobarea/ratificarea Contractului de prestari servicii nr. 133:07.01.2016/2700:08.01.2016 

si Actului aditional nr. 1 la contract 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Avand in vedere: 
– Initiativa Primarului Comunei Vladimirescu exprimata prin expunerea de motive; 

– Referatul secretarului comunei Vladimirescu 

– Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vladimirescu; 

– votul de  14 voturi pentru si 3 voturi abtinere exprimat în şedinţa din 30.01.2017 de Consiliul 
local al comunei Vladimirescu 

– Prevederile art. 1 – 3 ale O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 

publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, 
Prevederile art. 45 alin. (2) litera f) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata; 

– Prevederile art. 43 si urmatoarele din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice aprobate prin HG. 395/2016, care reglementeaza achizitia directa. 

In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aproba/ratifica Contractul de prestari servicii nr. 133:07.01.2016 
/2700:08.01.2016, incheiat intre Comuna Vladimirescu si SC Ulpian Assist SRL, anexa la 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba/ratifica Contractul de prestari servicii in vederea acordarii consultantei 
juridice Comunei/Primariei/Consiliului Local/Primarului Vladimirescu pentru gestionarea 
dosarelor debitorilor beneficiarului aflati in procedura de insolventa in relatia cu  
administratorul/lichidatorul judiciar din stadiul procedural in care se afla dosarele la data 
incheierii prezentului contract si pana la finalul anului 2016.  

Art.3. Se aproba Actul aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii nr. 
133:07.01.2016/2700:08.01.2016, privind prelungirea contractului pana la finele lui 2017, 
in aceleasi conditii contractuale stabilite initial.  

Art. 4. Cu ducerea la indeplinirea celor dispuse prin prezenta se incredinteaza secretarul 
unitatii administrativ-teritoriale Comuna Vladimirescu. 

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutiei Prefectului Judetului Arad; 
- Persoanelor fizice, juridice si institutiilor publice interesate prin afisaj. 
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