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                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 14 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.166 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Huşi în Adunarea 

Generală a Acţionarilor a Societăţii AQUAVAS S.A. Vaslui  

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

 Expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Municipiului Huşi în Adunarea Generală a Acţionarilor a 

Societăţii AQUAVAS S.A. Vaslui;  

 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 amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură;  

 În conformitate cu prevederile art.2 pct.2, lit.b) şi art.3 pct.2 lit.a) din OUG nr. 

109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, prevederile Legii societăţilor 

nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 din OG nr.26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, art.2013 şi următoarele din 

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, 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: 
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            Art.1(1) Domnul ing.Nechifor Florin - consilier in cadrul Compartimentului Investitii 

din Primăria Municipiului Huși se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Huşi în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii AQUAVAS S.A. Vaslui. 

          (2) Atribuţiile persoanei nominalizate la art. 1 ca reprezentant sunt cele prevăzute în 

Actul constitutiv al societăţii, în concordanţă cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind 

guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale Legii societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art.2.Începând cu data intrării în vigoare a prezenţei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Huşi nr.19/2005 privind contribuţia Consiliului Local al Municipiului 

Huşi la capitalul social al SC "AQUAVAS" SA Vaslui şi desemnarea reprezentantului în 

Adunarea Generală a Acţionarilor, se abrogă.  

 

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

Huşi. 

 

                                                                                       HUŞI, 30 iunie 2017  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,               Contrasemnează, 

        Gabriela Matei                                             Secretarul municipiului Huşi  

                  jr.Monica Dumitrașcu 
 


