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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 12 consilieri  

       

 

    HOTARAREA NR.07 

privind mandatarea reprezentantului autorităţilor administraţiei publice locale în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Goscomloc S.A. Huşi 

pentru incheierea unui contract de comodat 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

Având în vedere expunerea de motive privind mandatarea reprezentantului 

autorităţilor administraţiei publice locale în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

Societatea Comercială Goscomloc S.A. Huşi pentru darea în folosinţă gratuită a 

unor active;  

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huşi nr.11 din 29 ianuarie 2009, modificată prin Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Huşi nr.06 din 07 ianuarie 2011, 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 prevederilor art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.36 alin.(3) lit.c) 

şi ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se mandatează reprezentantul autorităţilor administraţiei publice 

locale în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială Goscomloc 



S.A. Huşi pentru darea  unor active proprietatea S.C. Goscomloc S.A Huşi, 

necesare funcţionării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, către S.C. 

AQUAVAS S.A. Vaslui, identificate conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

(2) Mandatarea de la alin. (1) constituie avizul prealabil al autorităţilor 

administraţiei publice locale în vederea îndeplinirii procedurilor legale pentru 

darea activelor respective. 

 

(3) Darea  activelor menţionate la alin. (1) se realizează în condiţiile legii, 

prin încheierea unui contract de comodat între S.C. Goscomloc S.A. Huşi şi S.C. 

AQUAVAS S.A. Vaslui. 

 

(4) Durata contractului de comodat va fi egală cu durata contractului de 

delegare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

primarul municipiului Huşi. 

 

 

                                                                     HUSI, 07 ianuarie 2011 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,     Contrasemneaza, 

            Georgeta Giosu                                  Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


