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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 12 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.36  
privind constituirea Comisiei de negociere a preţului şi a condiţiilor de vânzare-

cumpărare a instalaţiilor de iluminat public din gestiunea S.C. EON MOLDOVA 

DISTRIBUŢIE S.A. de către Municipiul Huşi  

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere expunerea de motive privind constituirea Comisiei de 

negociere a preţului şi a condiţiilor de vânzare-cumpărare a instalaţiilor de iluminat 

public din gestiunea S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. de către 

Municipiul Huşi; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 230/2006 a 

serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare, art.36 

alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

    Art. 1. – Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a preţului şi a 

condiţiilor de vânzare-cumpărare a instalaţiilor de iluminat public din gestiunea 

S.C. EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. de către Municipiul Huşi care va fi 

alcătuită din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Huşi şi consilieri locali, după cum urmează: 
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Preşedinte – jr.Ciupilan Valeriu Ioan – Viceprimarul municipiului Huşi 

Membri       - Caciula Aurel - consilier local 

                   - Catargiu Liliana Ecaterina - consilier local 

                   - ing. Beschieriu Ioniţă Cristian – arhitect şef 

- ec. Corozel Daniela – Serviciul Impozite şi taxe locale 

- jr. Otelea Simona – Compartimentul juridic 

- ec. Sîrghe Aurora – Biroul Managementul proiectelor, integrare 

europeană şi relaţii internaţionale 

- insp.Popa Ovidiu – Biroul tehnic. 

 

Art. 2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi. 

 

                                                                                     HUSI, 02 august 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

             Aurel Caciula                                      Secretarul municipiului Husi  

                  jr.Monica Dumitrascu 
 


