ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
HOT Ă RÂREA NR. 3 3,5?
DIN 13.11.2015
Privind: : desernnarea în functia de Administrator/Director General al Societ ătii
Ecoprest Tec SRL, a dlui Hulea Anzebq
Iniţiator: Daniel Gerhardt Tuchel, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectulul : ,S c,ZX /13.11.2015
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit
1n şedinţă
extraordinară in data de 13.11.2015;
Avănd In vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrată sub
/13.11.2015;
- raportul de specialitate intocmit de Serviciul Cancelarie-bridic, inregistrat sub
nr.
/13.11.2015;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiel /comisfilor de specialitate
in baza prevederilor:
- Art. 36 alin 2 lit.a) si alin 3 lit.c) din Legea 215/2001 privind administra ţia publică
republicată.', cu modificările şi completările ulterioare;
- art.194 alin 1 lit.b) din Legea nr.31/1990 republicat ă cu rnodificările 51 cornpletările
ulterioare;
-art.45, alin 1, alin 5 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administra ţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.I Se desemnează 1n funcţ ia de Administrator/Director General al Soclet ăţii
Ecoprest Tee SRL Tecuci, dl Hulea Angelu, cet ăţean romăn, cu domiciliul in Tecuci, str. Cpt.
Ghe. Decusear ă, nr.1, bl.D9 ap.3, jud Galaţi CNP: 1590504173155, posesor C1 seria GL
nr.73498, eliberat ă de SPCLEP Tecuci, la data de 05.05.2011, Incep ănd cu data de 23.11.2015
pănă la data de 19.08.2016.
Art.2. Indernnizaţia lunară a administratorului este de 4000 lei.
Art.3. Se hnputemiceşte dl Hulea Angelu, în calitate de Administrator al societ ăţii
Ecoprest Tec SRL de a indeplini procedura de inregistrare•la Registrul Comer ţului a
modificărilor interveniteln Actul Constitutiv al societ ăţii.
Art.4. Orice prevedere contrară prezentei dispozi ţii se aprobă.
Art.5. Prezenta hot ărăre va fi adusă la ihdeplinire prin g-rija Primarului Municipiului
Tecuci.
Art.6. Prezenta hot ărăre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija secretarului
Municiplului Tecuci.
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SECRETAR.
jr. Iullana Staicu
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