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Privind: 	acordul asociatului UAT MunicipiuI Tecuci. prin orzanul sdu 
(10P3e1-~CojijjiuI cal Tecuei 	 rin ~.(hd de voin 	ărtikiLo 	 - 
a contractului de inandat al doinnului Hulea An elu-admInistratoridirector eneral la 
Societatea Ecooro .  Tecuei 

Iniţiator: Daniel Gerhardt Tuchel, Primarul Municipiului Tccucl, jud.GaIa ţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii projectului   113J113.11 .2015 
Consiliul Local al Municipiului Tecuei, jude ţul Gataţi, intrunit 	în şedinţ6. 

extraordinară  1n data de 13.11.2015; 
Având în vedere: 
expunerea de motive a iniţiatorului,l`nregistrat ă  sub nr.  ~t-)0  fP.1113,11.2015; 
raportul de specialitate Intoemit de Serviciul Cancelarle Juridie, inregistrat gub nr. 
	/PJ113.11.2015; 
raportul/rapoartele de avizare aliale comislei komisiilor de specialltate 	si 5; 
cererea domnului Hulea Angelu,1nregistrat ă  eu nr.447461PJ/13.11.2015; 
in baza prevederilor: 
- art.10.1 llt d) din contractul de mandat nr.2041PJ/05.01.2015; 
-art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata cu modificarile si 

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

locală, republicată, eu modificările şl completările ulterioare; 
-art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia pubfică  

locală, republicată, cu modificăxile şi completările ulterioare; 

ilOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Asociatul majoritar- UAT Munielpiul Tecuci prin organul s ău deliberativ — 

Consiliul •ocal Tecuei este de acord cu Incetarea prin acordul de voin ţă  al părţilor, a 
contractului de mandat al dlui Hulea Angelu, Administrator/Director General al Societ ăţil 
Ecogroup Tec Srl Teeuci, ineep ănd cu data de 23.11.2015, conform proceduril prev ăzute 1n 
Actul Constitutiv al soclet ăţii. 

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

Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărăre va fi adusă  la ennoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului 


