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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 13 consilieri  

       

 

    HOTARAREA NR.06 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr.11 din 29 ianuarie 

2009 privind desemnarea mandatarului autorităţilor administraţiei publice locale ale 

municipiului Huşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Goscomloc S.A. Huşi, 

aprobarea contractului de mandat al acestuia şi desemnarea membrilor Consiliului de 

Administraţie la S.C. Goscomloc S.A. Huşi 

 

 

              Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere expunerea de motive privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr.11 din 29 ianuarie 2009 privind desemnarea mandatarului 

autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Huşi în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. Goscomloc S.A. Huşi, aprobarea contractului de mandat al acestuia 

şi desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Goscomloc S.A. Huşi; 

În conformitate cu  prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.7-9, art.105 şi art.107 din 

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri 

pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 2 şi art. 15 din Legea nr.137/2002 privind 

unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.36 alin.(3) lit.c) şi art.45 ain.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată; 

 

HOTĂRĂ ŞTE :  

 

Art.1 – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 

11 din 29 ianuarie 2009 privind desemnarea mandatarului autorităţilor administraţiei 

publice locale ale municipiului Huşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. 

Goscomloc S.A. Huşi, aprobarea contractului de mandat al acestuia şi desemnarea 

membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Goscomloc S.A. Huşi, după cum urmează : 



 

Se completează art.2 la contractul de mandat prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Huşi nr. 11 din 29 ianuarie 2009 cu o nouă literă, lit.i), care va avea 

următorul conţinut : 

“i) aprobă încheierea contractelor de comodat pentru activele societatii, în condiţiile 

legii”. 

 

Art.2 – Modificarea contractului de mandat conform art.1 va face obiectul unui act 

adiţional încheiat cu mandatarul autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului 

Huşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Goscomloc S.A. Huşi. 

 

Art.3 – Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, ing. Ioan Ciupilan, să semneze în 

numele şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Huşi actul 

adiţional la contractul de mandat. 

  

Art.4 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi. 

 

 

                                                                     HUSI, 07 ianuarie 2011 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

            Georgeta Giosu                                  Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


