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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREA NR. 336' 

DIN 13.11.2015 

Privind: 	acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin orRanul său 
deliberativ. Consilkd Local Tecuc"  i  rivind incetarea  prin acordul dy voint ă  al părtilori  
a contractului de mandat al doninuIui Moiceanu Constantin-administrator/direetor 
general la Societatea Ecoprest Tcc SRL. Tecuci 

Initiator: Daniel Gerhardt Ţuchel, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Număr de Iniegistrare şi data depuneril proiectului : .44(60 /Pj/13.11.2015 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galati, intrunit în şedinţă  

extraordinară In data de 13.11.2015; 
Avănd In vedere: 
expunerea de motive a initiatorului, inregistrată  sub nr...5?a,f/PJ/13.11.2015; 

- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Cancelarie — Juridic, inregistrat sub nr. 
	/P.1/13.11.2015 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale cornisiel /coMisillor de specialitate nr.1,2,3,4 sl 5; 
- cererea domnului Moiceanu Constantin, nr.44654/PJ/12.11.2015; 

in baza prevederilor: 
- art.10.1 lit.d) din contractul de mandat nr.1010/Pj/19.08.2014 
-art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata cu modificarile sl 

completarile ulterioare; 
- Art. 36 alin 2 lit.a), alin 3 lit.c) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică  

loCală, republicată, cu modificările şl completărlle ulterioare; 

-art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia pUblic ă  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R Ă STE: 
Art.1 Asociatul majoritar- UAT Municipiul Tecuci prin organul s ău deliberativ — 

Consiliul Local Tecuci este de acord cu incetarea prin acordul de voint ă  al părtilor, a 
contractului de mandat al dlui Moiceanu Constantin -Administrator/Director General al 
Societăţii Ecoprest Tec Srl Tecuci, incep ănd cu data de 23.11.2015, conforrn procedurii 
prevăzutein Actul Constitutiv al societ ătii. 

Art.2. Orice prevedere contrar ă  prezentei hotărărl se abrogă . 
Art.3. Prezenta hotărăre va fi adusă. la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art.4. Prezenta hot ărăre va fi adusă  la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 

Municipiulul Tecuci. 

SECRETAR. 
ir. lulianaStaicu 

M N EAZA 


