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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.347 
privind desemnarea reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Huşi în 

Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. "PARCURI VERZI & URBAN TRANS" SRL HUŞI   

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi ,judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Unității Administrativ 

Teritoriale Municipiul Huşi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. "PARCURI 

VERZI & URBAN TRANS" SRL HUŞI; 

 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 pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 
 În conformitate cu prevederile art.194 şi art.196

1
 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.2009-2038 din Codul Civil, 

prevederile art.36 alin.(2) litera a) coroborat cu art.36 alin.(3) litera c) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

                 HOTĂRĂŞTE: 

           

 Art.1. Se desemnează domnul Zlatan Costică - reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale 

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

SRL HUŞI. 

 

          Art.2. (1) Se împuterniceşte primarul Municipiului Huşi, ing. Ioan Ciupilan să semneze în 

numele şi pentru Unitatea Administrativ Teritorială a municipiului Huşi contractul de mandat, 

încheiat între Unitatea Administrativ-Teritoriala Huşi şi domnul Zlatan Costică. 

         (2) Conţinutul contractului de mandat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Huşi nr. 112 din 16 mai 2011. 
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          Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi. 

 

 
                                                                                  HUȘI, 29 noiembrie 2018  

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,             Contrasemnează, 

         Victor Blănariu                                         Secretarul municipiului Huși  

                jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


