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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                     cu votul a  17 consilieri  

       

    HOTĂRÂREA NR. 116 

privind aprobarea contractului de cesiune de părţi sociale   

încheiat între U.AT Comuna Creţeşti şi U.AT. Municipiul  Huşi  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi   ,  judeţul Vaslui ; 

 

          Având în vedere: 

 expunerea de motive  privind  aprobarea unui contractului  de cesiune  de 

părţi sociale  încheiat între U.AT Comuna Creţeşti şi U.AT. Municipiul  

Huşi  ; 

 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  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi 

nr. 65 din 28.02.2019 privind modificarea acţionariatului la SC "ECOSALUBRIZARE 

PREST"  SRL HUŞI, art.202 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale , 

republicataă , cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.36 alin.( 3) litera c)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

          În temeiul art. 45 alin (2)  din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică 

locală  republicata , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1. Se aprobă  Contractul de cesiune a unei   părţi  sociale  în valoare de 21931 

lei  deţinută de Unitatea Administrativ Teritorială  Comună Creţeşti din capitalul social al 

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUŞI , în calitate de cedent  , către Unitatea 

Administrativ Teritorială a Municipiului Huşi în calitate de cesionar , prevăzut în Anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
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          Art.2 . Se împuterniceşte  primarul municipiului Huşi, ing.Ioan Ciupilan  să 

semneze , în numele şi pentru Municipiul Huşi , Contractul de cesiune menţionat la art.1. 

 

         Art.3  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează Primarul  

municipiului  Huşi  şi  S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL  HUŞI   . 

 

 
 

                                                                                           HUŞI  ,   23  aprilie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                      Contrasemnează, 

     Cristinel Popa                                                              Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


