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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.67  
privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale 

Municipiului Husi in Adunarea  Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST 

SRL HUSI  si aprobarea contractului de mandat al acestuia  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  Expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor 

Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a 

Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si aprobarea contractului 

de mandat al acestuia, Cererea de demisie a domnului Hoha Gheorghe, inregistrata la 

Primaria Municipiului Husi la nr. 6966 din 22.03.2017; 

 Raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică 

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 In conformitate cu prevederile art.194 si art.196
1
 din Legea nr.31/1990 privind 

societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.2009 si urmatoarele  

din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, privitoare la contractul de mandat, si ale art.36 alin.(2) litera a) coroborat cu art.36 

alin.(3) litera c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;   

          In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

                 HOTARASTE: 

 

            Art.1. Se desemneaza domnul consilier Bobârnat Radu - reprezentant al 

Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a 

Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI. 
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 Art.2.Se aproba contractul de mandat al reprezentantul Autoritatilor Administratiei 

Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC 

ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI, conform anexei care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

           Art.3. Se imputerniceste primarul Municipiului Husi, ing. Ioan Ciupilan sa semneze in 

numele si pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Husi contractul de mandat. 

 

 Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

                                                                             HUȘI, 29 martie 2017 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Maricica Bucos                                                      Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 
 


