
                                                                     

                                            ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                             

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 
e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

                                         web : www.primariahusi.ro    

  

 
                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.106 

privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de 

reprezentant al Autorităților Administrației Publice Locale ale Municipiului Huși în 

Adunarea Generală a Asociaților la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI 

pentru alegerea administratorului și încheierea Contractului de administrare a 

domnului ing.Popa Neculai  

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Huşi,judeţul Vaslui; 

  

           Având în vedere: 

 expunerea de motive privind acordarea unui mandat special domnului Balan 

Vasile, in calitate de reprezentant al Autorităților Administrației Publice Locale 

ale Municipiului Huși în Adunarea Generală a Asociaților la SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI pentru alegerea administratorului și 

încheierea Contractului de administrare a domnului ing.Popa Neculai ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 În conformitate cu prevederile art.60 alin.(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, ale art.2009 și următoarele din Legea nr.287/2009 

privind Codul Civil , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 36 din 24.02.2011 cu privire la înființarea SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Husi 

nr.64 din 28.02.2019, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art.36 alin.(3) litera c) din Legea nr.215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

          În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

                  

HOTĂRĂȘTE: 
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Art.1. Se acordă mandat special domnului Balan Vasile, în calitate de reprezentant al 

Autorităților Administrației Publice Locale ale Municipiului Huși în Adunarea Generală a 

Asociaților la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUȘI pentru numirea domnului 

ing.Popa Neculai in funcția de administrator. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul 

municipiului Huși și domnul Balan Vasile. 
 

 

                                                                         HUŞI, 28 martie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                  Contrasemnează, 

    Victor  Blănariu                                                  Secretarul municipiului Huşi  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


