
R O M A N I A                                                           

JUD. CLUJ                                                                  

CONSILIUL LOCAL 

 

    H O T A R A R E 

Privind aprobare anularea unor  datorii la SC CRISUL SA , la bugetul local  

       Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa Extraordinară din data de 

08.11.2007. 

 Avand în vedere raportul nr. 9911/05.11.2007, al serviciului de 

gospodărie comunală şi locativă,  privind datoriile mai vechi de anul 2005, ale 

SC CRIŞUL SA provenite din  funcţionarea  cu pierderi la unele activităţi şi 

stabilite la 150.000 lei, de Raportul de audit al Prefecturii Cluj, solicitat de 

Primăria Oraşului Huedin prin adresa nr. 5303/2006. 

 Ţinând seama de proiectul de hotărâre nr. 9973/2007, înaintat de 

Primar şi avizat de comisia economică la şedinţa din data de 06.11.2007.  

 Luând în considerare prevederile art. 8 din legea nr. 51/2006, art.38,alin. 

2, lit. b, alin.4, lit.a si art. 46   din legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice 

Locale, modificată cu Legea 286/2006.  

     H O T Ă R A Ş T E  

          Art.1.  Se aproba  anulerea datoriior la  SC CRISUL SA  Huedin,  mai 

vechi de anul 2005, stabilite urmare unui raport de audit, în sumă de 150.000 

lei  provenite din funcţionarea unor activităţi cu pierderi (termie, apă canal, 

salubritate), prin acoperirea sumei de la bugetul local. 

 Art.2. Suma a fost achitată  de Primăria oraşului Huedin, diferiţilor 

furnizori( aproape 100.000 lei la SC Electrica  - Huedin pentru energie 

electrică la Centrala Termică şi Staţia de pompe Bologa), în baza H.C.L nr. 

59/2006, 88/2006, 40/2006 si 74/2007. 

 Art.3. Consiliul Local Huedin stabileste( urmare acoperirii în totalitate a 

sumei care greva asupra situaţiei economice a SC Crişul SA ), că s-au eliminat 

orice posibilităţi de natura să mai producă astfel de situaţii. 

 Art.4. Actualul sistem centralizat  de producere a energiei termice fiind  

unul superperformant , care nu poate  produce  pierderi, aprobându-se şi 

tarife atât la energia termică cât şi  la salubritate, care să permită şi un profit, 

Consiliul Local Huedin,  stabiliete ca de eventuale situaţii similare  se va face  

vinovat Consiliul de Administraţie al SC Crişul SA. 

 Art. Cu ducerea la îndeplinire se încredintează SC Crişul SA,   serviciul 

Contabilitate, serviciului  Gospodarie comunală şi locativă din cadrul 

Primăriei Oraşului Huedin. 

Nr.106 

Din 08.11.2007 

                                                                Consilieri total:             15 

        Consilieri prezenţi:       14 

        Votat pentru :                12 

         Abtineri :                         2 

 

Preşedinte de şedinţă,                            Contrasemnează Secretar, 

Goia Viorel                                                      Cozea Dan 


