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Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR. 179 

privind acordarea unui mandat special domnului Zlatan Costică, în calitate 

de reprezentant al Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale 

Municipiului Huşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. PARCURI 

VERZI & URBAN TRANS SRL HUŞI pentru numirea domnului 

ing.Teodor Rotaru în funcția de administrator   

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi , judeţul Vaslui ; 

 

          Având în vedere: 

• expunerea de motive privind acordarea unui mandat special 

domnului Zlatan Costică, în calitate de reprezentant al Autorităţilor 

Administraţiei Publice Locale ale Municipiului Huşi în Adunarea 

Generală a Asociaţilor la S.C. PARCURI VERZI & URBAN 

TRANS SRL HUŞI pentru numirea  domnului ing.Teodor Rotaru 

în funcția de administrator ; 

• 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 nr. 109/2011privind  

Guvernanţă Corporativă a Întreprinderilor publice, ale art.2009 şi urmãtoarele din  

Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil , republicatã , cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare , Conform HCL nr. 86/2011 privind înfiinţarea S.C. 

PARCURI VERZI S.R.L. HUŞI urmare reorganizării Serviciului pentru 

administrarea ,amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi din municipiul Huşi,   

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi  nr. 347 din 29 noiembrie 2018 

privind desemnarea reprezentantului  Unității Administrativ Teritoriale  Municipiul   

Huşi în Adunarea  Generală a Asociaţilor la S.C. "PARCURI VERZI & URBAN 

TRANS" SRL HUŞI, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 
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modificările şi completările ulterioare şi ale art.36 ,alin(3), litera c) din Legea nr.215 

/2001 privind administraţia publicã localã, republicatã, cu modificările şi 

completãrile   ulterioare ; 

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

publicã locală republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

          Art.1.Se acordã mandat special domnului Zlatan Costică, în calitate de 

reprezentant al Autorităţilor Administraţiei Publice Locale ale Municipiului 

Huşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. PARCURI VERZI & URBAN 

TRANS SRL HUŞI pentru numirea  domnului ing.Teodor Rotaru în funcția de 

administrator  . 

          Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã primarul 

municipiului Huşi şi domnul Zlatan Costică .  

 

 

                                                                       HUŞI, 30 mai 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,                   Contrasemnează,  

Catargiu Liliana-Ecaterina                                       Secretarul municipiului Huşi  

                      jr.Monica Dumitrașcu 
 

 


