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    HOTĂRÂREA NR. 304 

privind participarea Municipiului Huși , județul Vaslui , ca membru afiliat 

la Bursa Română de Mărfuri S.A.  

 

 
 Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

            Având în vedere : 

• Referatul  Biroului Tehnic nr. 25594 din 18.10.2021  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 25595 din 

18.10.2021  privind participarea Municipiului Huși , județul Vaslui , ca 

membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. ; 

• Raportul  Biroului Tehnic nr.25596 din 18.10.2021 ; 

•  Raportul Compartimentului juridic nr. 25497 din 18.10.2021  ; 

• Avizul  nr. 218 din 20.10.2021 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr. 144 din 20.10.2021 al Comisiei  de studii, prognoze şi 

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

publice şi comerţ; 

 În conformitate cu prevederile art.104 alin.(5) lit.c) din Legea nr.98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

prevederile Hotărârii nr. 305/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea contractului de achiziție 

public/acordului –cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.357/2005 privind   bursele 

de mărfuri, prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), lit.e),alin.(9) lit.a) din Ordonanţa 

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

ulterioare; 

             În temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.f) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa 

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

ulterioare; 

                    HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.Se  aprobă   participarea Municipiului  Huși,județul Vaslui, ca membru 

afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A.  
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          Art.2. Se aprobă Cererea de acordare a calității de Membru afiliat al Bursei 

Române de Mărfuri S.A., Contractul de colaborare(Membru afiliat al BRM) precum și 

Lista mărfurilor  fungibile(materiilor prime) tranzacționabile pe piața la disponibil a 

Bursei Române de Mărfuri, formulare prevăzute în Anexele nr.1, nr.2 și  nr.3, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, inginer Ioan Ciupilan,  să 

reprezinte Municipiul  Huşi  în relațiile ce derivă din acesta. 

         Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 
 

 

                                                                                      HUŞI  ,  20  octombrie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate , 

         Focia  Alexandru                                                           Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


