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                                                                                  Hotarârea a fost adoptată cu  

votul a 17 consilieri 

 

    HOTARÂREA NR.65 

pentru modificarea acţionariatului la S.C. "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUŞI, prin 

retragerea din asociere a Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Creţeşti, urmând ca 

Unitatea Administrativ Teritorala a Municipiului Huşi să devină unic acţionar (100%) şi 

preluarea de către U.AT Huşi 1 (una) parte socială deţinută de UAT Creţeşti în valoare de 

21931 lei  

 

              Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

               Având în vedere: 

 expunerea de motive pentru modificarea acţionariatului la S.C. 

"ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUŞI ,prin retragerea din asociere a Unităţii 

Administrativ Teritoriale comună Creţeşti, urmând ca Unitatea Administrativ 

Teritorala a Municipiului Huşi  să devină unic acţionar (100%) şi preluarea de către 

U.AT Huşi 1 (una) parte socială deţinută de UAT Creţeşti în valoare de 21931 lei ; 

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

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

              În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 13 din 26.02.2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a legii 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, Legii nr. 225 / 2016, care modifică 

Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, art.202 din Legea nr. 31 /1990 

privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr 35 din 24 februarie 

2011 privind aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale a municipiului Huşi cu Unitatea 

Administrativ Teritorială comună Creţeşti în vederea înfiinţării S.C. ECOSALUBRIZARE, 

Hotărârea nr. 7 din 25.02.2011 privind aprobarea asocierii Unităţii Administrativ Teritoriale comună 

Creţeşti cu Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Huşi în vederea înfiinţării SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI, HCL nr 200 din 13 noiembrie 2014, HCL nr 25 din 

23.10.2014 privind aprobarea participării comunei Creţeşti la majorarea capitalului social al SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI, Hotararea Consiliului Local al comunei Cretesti, judetul 

Vaslui, nr.8 din 21.02.2019; 

           În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), lit.c) ,lit.d), ale alin.(3) lit.b) şi ale alin.(6) lit.a) pct.14 şi art.45 

alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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              HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. Se aprobă modificarea acţionariatului la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – 

HUŞI, prin retragerea din acţionariat a Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Creţeşti, urmând 

ca Unitatea Administrativ Teritorala a Municipiului Huşi să devină unic acţionar (100%). 

 

           Art.2. Se aprobă preluarea de către Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Huşi a 

1(una ) parte socială deţinută de către Unitatea Administrativ Teritorială comuna Creţeşti în valoare 

de 21931 lei. 

 

          Art.3. Se împuterniceşte domnul ing.Popa Neculai, posesorul CI seria VS nr. 314538, 

eliberată de S.P.C.L.E.P Huși la data de 26.03.2007, să reprezinte interesele societăţii la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare 

înregistrării menţiunilor de modificare a Actului Constitutiv. 

 

          Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului 

Huşi şi SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI. 

 
                                                                                      HUȘI, 28 februarie 2019  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,               Contrasemnează, 

          Cristinel Popa                                             Secretarul municipiului Huși  

                  jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


