
         ROMÂNIA            

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 118 
                                      din 17 04 2003 
 
privind: aprobarea Contractului de furnizare contoare de apă rece , apă caldă menajeră şi 
energie termică, încheiat între Consiliul Local al municipiului Galaţi şi S.C. CONTOR 
ZENNER ROMÂNIA S.A.  

 
Consiliul local al municipiului Galaţi 
INIŢIATOR: Primarul municipiului Galaţi          
 Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
 Având în vedere raportul de specialitate 24 702/7 04 2003; 

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administraţie publică locală, drepturi şi 
libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii publice; 

Având în vedere prevederile HCL nr.153/11 07 2002 privind achiziţionarea 
contorilor destinaţi măsurării consumurilor de apă caldă menajeră şi agent termic la 
consumatorii casnici din municipiul Galaţi şi aprobarea caietului de sarcini pentru 
achiziţionarea de contori şi HCL nr.154/11 07 2002 privind achiziţionarea contorilor 
destinaţi măsurării consumurilor de apă potabilă pentru consumatorii ce locuiesc la bloc şi 
/sau la casă particulară şi aprobarea caietului de sarcini pentru achiziţionarea de contori; 
 Având în vedere prevederile art. 9, alin.2 şi art.12, lit.”e”  din OG nr.60/2001 privind 
achiziţiile publice; 
 Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 46 alin. 2  din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
 
 Art. 1– Se aprobă Contractul de furnizare contoare de apă rece , apă caldă menajeră 
şi energie termică, încheiat între Consiliul Local al municipiului Galaţi şi S.C. CONTOR 
ZENNER ROMÂNIA S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 2- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.3-Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă 
 Manole Ioan 

                                                                                             
                                                            Contrasemnează                        

                                                                                          Secretarul municipiului Galaţi 
    Grigore Matei 
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