
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                  H O T Ă R Â R E
               Privind aprobarea plății lunare din bugetul Consiliului Local Huedin,  a prestărilor de servicii
pentru d.na ec. Ungur Gyongyi,   administratorul special la SC CRIȘUL HUEDIN SA, Societate  Comercială
în procedura insolvenței în formă generală, aprobarea   contractului  de mandat care se va încheia cu
administratorul  special  al  SC  Crisul  Huedin  SA  și  împuternicirea  Primarului   Orașului  Huedin   pentru
semnarea contractului de mandat încheiat cu administratorul special al SC Crișul Huedin SA.

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 27.11.2015.
   Având î n vedere că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2015  prin care s-a aprobat numirea  d.nei

ec. Ungur Gyongyi în calitatea de administrator special al SC Crișul Huedin SA, respectiv adresa nr. 678/2015 a SC
Crișul Huedin SA,  privind  comunicarea nivelului salariului brut al directorului societății.

 Luand in considerare  referatul nr. 10062/23.11.2015, înaintat de Direcția economică din cadrul Primăriei
Huedin, privind propunerea stabilirii nivelului venitului pentru administratorul special al SC Crișul Huedin SA.

  Ținând seama de Încheirea Civilă nr. 2847/2015 în dosar 1043/1285/2015 a Tribunalului Specialzat Cluj,
prin care sa dispus deschiderea procedurii insolvenței în forma generală a SC Crișul Huedin SA.
             Având în vedere  Notificarea nr. 1908/04.11.2015 a Cabinetului Individual de  Insolvență Săvuș Cristian,
privind desemnarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor  SC Crișul Huedin SA,  a administratorului special.
              Ținând seama de proiectul de hotarare nr. 10.063/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activitati economico – financiare la ședinta din data de 23.11.2015.

  Luând în considerare calitatea de asociat unic al orașului Huedin la SC Crișul Huedin SA.
  Având în vedere prevederile art. 52, 53,alin.1, art. 54, 56, alin.1 din Legea nr. 85/2014
  In temeiul dispozitiilor art. 36, alin.1, 2, lit.a , alin.3, lit.c, d, alin.6, lit.a, pct. 14 si art. 45 din Legea

nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile și  completările  ulterioare,

H O T A R A S T E

Art.1.Se aprobă plata lunară din bugetul Consiliului Local Huedin,  a prestărilor de servicii
pentru d.na ec. Ungur Gyongyi,   administratorul special la SC CRIȘUL HUEDIN SA, societate  comercială
în procedura insolvenței în formă generală, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în art.56, alin.
1 din Legea nr. 85/2014 - Legea Insolvenței, în cuantum de 3125 lei, salar brut/ lună, pe perioada
exercitării acestui mandat.

Art.2.  Se  aprobă  contractul de  mandat care se  va  încheia  cu administratorul  special  al  SC Crisul
Huedin SA, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Orașului Huedin Dr. Mircea Moroșan, pentru semnarea contractului
de mandat încheiat cu administratorul special al SC Crișul Huedin SA.
             Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin.

 Nr. 151/ 27.11.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


