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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  17  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 189 

privind aprobarea majorarii capitalului social al SC ECOSALUBRIZARE 

PREST SRL HUSI  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

          Avand in vedere : 

• Referatul SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr. 1859 din 

14.06.2021;                                      

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.13916 

din 15.06.2021 privind aprobarea majorarii capitalului social al SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI ; 

• Raportul administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr. 

1875 din 14.06.2021; 

• Raportul Compartimentului juridic nr.13917 din 15.06.2021 ; 

▪ Avizul nr. 101 din 23.06.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr. 71 din 23.06.2021 a Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat 

al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură ;       

▪ Avizul nr. 69 din 23.06.2021 a Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ; 

             In conformitate cu prevederile art.113 lit.f), art.210 si art 221 din Legea 

nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.3.1 din Statutul Societatii SC ECOSALUBRIZARE 

PREST SRL HUSI, actualizat la data de 16.09.2020 cu nr. 1055, Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Husi prin 

concesiune nr.9598/ 01.04.2011, art.3 alin.(1) lit.m) din Ordonanta nr.71 din 

29.08.2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de 
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administrare a domeniului public si privat de interes local, Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.1059/ 

2013 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare 

a cainilor fara stapan,prevederile art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.d) coroborat cu 

alin.(7) lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

              În temeiul art.139 alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ;  

    

             HOTARASTE: 

  

Art.1.(1)Se aprobã majorarea capitalului social al S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI, cu suma de 18399 lei, de la 

464.820 lei la 483219 lei, prin majorarea valorii nominale a pãrtilor sociale 

existente de la 23.241 lei la 24.161 lei. 

  (2)Se modifica art.3.1 din Statutul societãtii al S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI care va avea urmãtorul cuprins :  

      “Art.3.1 Capitalul social subscris si vãrsat al societãtii este de 

483.219 lei, din care: 483.219 lei, aport în numerar fiind împãrtit într-un numãr 

de 20 pãrti sociale, cu o valoare nominalã de 24.161 lei /parte socialã .” 

   

 Art.2. Se aproba mandatarea reprezentantului Autoritatilor 

Administratiei Publice Locale ale municipiului Husi sa voteze in Adunarea 

Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI 

majorarea capitalului social conform art.1 din prezenta hotarare .  

 

         Art.3 Se împuterniceste domnul Popa Neculai, cetãtean roman, domiciliat 

in Husi, strada Meleti Istrate , Bl.21 , Sc.B , Etj.1 , Ap.29, posesor al CI seria 

VS nr 314538, eliberat de SPCLEP Husi la data de 26.03.2007, sã îndeplineascã 

procedurile prevãzute de lege la Oficiul Registrului Comertului Vaslui . 

           

        Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi si administratorul S.C. ECOSALUBRIZARE 

PREST S.R.L.  HUSI . 
 

                                                                                         HUŞI,  24 iunie 2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 


