
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     

                                                     
H O T Ă R Â R E

privind   aprobarea   Actului Constitutiv actualizat la zi  al SC Tetarom  SA
 
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară   din data de 27.01.2012.
Având în vedere adresa nr. VP/83/MN inaintata de SC TETAROM SA, pentru actualizarea

Actului Copnstitutiv al SC TETAROM SA, pentru mandatarea d.lui administrator Viorel Gavrea in
vederea intocmirii Actului Constitutiv  respecitv de a lua masurile necesare in acest sens, si pentru
inregistrarea acestui Act Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, respectiv de nominalizarea
reprezentantului Consiliului Local in cadrul AGA al TETAROM SA , pentru aprobarea intocmirii Actului
Constitutiv actualizat.

Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 487/2012 inaintat de Primar si avizat de comisia de
Administratie Publica la sedinta din data de 23.01.2012.

In conformitate cu prevederile art.. 5, 204, din legea nr. 31/1990 privind Societatile
Comerciale, la zi si art.117, alin.2,din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 2594/2008 a
Ministerului Justitiei, respectiv art. 36, alin.1, 2, lit.a, alin.3, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T A R A S T E

   Art. 1  Se aprobă intocmirea  Actului constitutiv actualizat la zi   al S.C TETAROM S.A,  in forma
autentica  notariala.

 Art.2. Se aproba mandatarea d.lui Viorel Gavrea, in calitate de Administrator (Presedinte al
Consiliului de Administratie) si Director General al S.C TETAROM S.A, de catre actionari in vederea
intocmirii  actului constitutiv  actualizat la zi al S.C. TETAROM S.A., avand continutul din anexa
prezentei si semnarii acestuia  in fata notarului public in vederea autentificarii.  

 Art.3. Se imputerniceste dl. Viorel Gavrea de a lua orice alte masuri necesare in scopul
aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, incluzand dar fara a se limita la inregistrarea  actului
constitutiv astfel intocmit la Registrul Comertului, sens in care domnul Viorel Gavrea va putea
imputernici orice alte persoane pentru  a exercita prerogativele astfel dobandite prin prezenta.

Art.4. Se aproba semnatura domnului domul Viorel Gavrea, la semnarea Actului Constitutitv in
forma autentica si, dupa caz, a oricarei persoane desemnate de catre acesta, conform  punctului 3 de
mai sus, care va fi pe deplin opozabila SC TETAROM SA si actionarilor acesteia.

  Art.5. Se aproba  desemnarea d.lui Primar Dr. Mircea MOROSAN, pentru a reprezenta
Consiliul Local Huedin la AGA de aprobare a Hotararii de intocmire a actului constitutiv actualizat la zi
al SC TETAROM SA in forma autentica  notarial.

Nr.17/27.01.2012 Consilieri total:                  15
Consilieri prezenţi: 15
Votat  pentru 15

Preşedinte de şedinţă,
Kozma  Zoltan Contrasemnează Secretar,

Cozea Dan


