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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTARAREA NR.39 

privind completarea obiectului de activitate al S.C. PARCURI VERZI S.RL. HUSI 

 

            Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

              Avand in vedere : 

 expunerea de motive privind completarea obiectului de activitate al S.C. PARCURI VERZI 

S.RL. HUSI; Hotararea AGA nr.5 din 20.11.2012; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea 

domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura. 

 raportul de avizare al Comisiei  juridica si de disciplina, pentru adminsitratie publica locala, 

apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti. 

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art.36 alin.(2) lit.a) si ale 

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

modificarile si completarile ulterioare; 

            In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                     HOTARASTE: 

 

   Art.1. – Se aproba completarea obiectului de activitate al S.C. PARCURI VERZI 

S.R.L. HUSI, cu urmatoarele activitati: 

- 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare sau inchiriate  

- 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  

- 5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  

- 9311 – Activitati ale bazelor sportive  

- 9319 – Alte activitati sportive.  

              Art.2 - Se imputerniceste domnul ing. Rotaru Teodor, cetatean roman, domiciliat in 

Husi, ca reprezentant din partea unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Husi in vederea 

indeplinirii procedurilor legale pentru completarea obiectului de activitate, la Oficiul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui ;  

  Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi si S.C. PARCURI VERZI S.R.L. – HUSI. 
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