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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea majorarea capitalului social al societăţii TETAROM S.A Cluj,  cu aportul în natură adus de Municipiul
Cluj-Napoca, constând în teren în suprafaţă de 11.550 mp., cu nr. cadastral 309920, înscris în CF nr. 309920 Cluj-Napoca. 

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 20.05.2015
Având în vedere necesitatea modificarii  Actului Constitutiv si  a Statutului al  SC Tetarom SA  Cluj,  în care

Consiliul  Local  Huedin este  acționar minoritar,  luând act de  Hotărârea nr.  162/2008 privind majorarea participării
Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, respectiv Hotărarea nr. 171/2015 privind însușirea raportului de evaluare
a terenului situat în Municipiul Cluj Napoca, identificat prin nr. Cadastral 309920 și aprobarea majorării  capitalului
social al TETAROM SA Cluj, prin aport în natură.

Luând în considerare referatul nr.4667/19.05.2015 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei orașului
Huedin.

In temeiul calității de acționar al Consiliului Local Huedin la SC TETAROM SA  cu un procent de 0,0099% din
capitalul social al SC TETAROM SA.

Având în vedere Raportul de Evaluare  întocmit de SC NEO CONSULT  VALUATION SRL, privind evaluarea
la valoarea de 308000 Euro echivalent a 1.365.000  lei  la cursul de schimb BNR Euro/lei  la data evaluării,  respectiv
24.03.2015.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4668/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la ședința din data de 20.05.2015.

Tinând cont de prevederile art. 6, 9, din Actul Constitutiv al SC TETAROM SA, art. 1, 3, 7, 10 lit.e, art.11, 12, 13,
19, 20, 23, 24, 29, 32, din Statutul SC TETAROM SA, art.16, 210 – 220  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu
modificările la zi,  art.  36,  alin.2 lit.  a,   alin.  3,  lit.  c  şi  art.45  din Legea   administraţiei  publice locale nr.  215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se  aprobă  majorarea  capitalului  social  al  societăţii  TETAROM  S.A.  cu  aportul  în  natură  adus  de
Municipiul Cluj-Napoca, constând în teren în suprafaţă de 11.550 mp., cu nr. cadastral 309920, înscris în CF nr. 309920
Cluj-Napoca. 
              Art.2. (1) Se însuşeşte raportul de evaluare a imobilului-teren în suprafaţă de 11.550 mp., situat în municipiul
Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 309920 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 309920, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca,
în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Conform raportului de evaluare, valoarea imobilului identificat la alin (1) este de 308.000 euro, echivalent a
1.365.000 lei, la cursul de schimb BNR euro/lei din data de referinţă a evaluării, respectiv 24.03.2015.

(3) Raportul de evaluare, întocmit de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., evaluator Marius Şufană, se
constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 3. Se aprobă renunţarea la dreptul de preferinţă al  Consiliului Local Huedin cu privire la subscrierea şi
vărsarea de aport pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social.

    Art.4. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 1.414.051 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune,
la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 136.500 acţiuni noi, nominative şi
emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Municipiul Cluj-Napoca, care subscrie şi varsă
în totalitate aportul în natură, constând în terenul identificat la art. 1.

 Art.5.  Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii  TETAROM S.A.,  ca urmare a emisiunii  de noi
acţiuni, după cum urmează:
- Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 14.047.070 lei, din care 929.043 lei aport în  numerar, un teren în valoare de
71.357 lei şi un teren în în valoare de 13.046.670 lei, reprezentând 1.404.707 acţiuni, respectiv 90,5941% din capitalul
social;
- Municipiul Cluj-Napoca,  prin Consiliul local  al  municipiului Cluj-Napoca,  1.370.900 lei,  din care  5900 lei  aport  în
numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 8,8414% din capitalul social;
- Municipiul Dej,  prin Consiliul local al  municipiului Dej,  1.400 lei,  reprezentând 140 acţiuni,  respectiv 0,0090% din
capitalul social;
- Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv 0,5089%
din capitalul social;
-  Oraşul  Huedin, prin Consiliul  local  al  oraşului Huedin,  1.400 lei,  reprezentând 140 acţiuni,  respectiv 0,0090% din
capitalul social;
- Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv 0,0014% din
capitalul social;
-  Municipiul  Câmpia Turzii,  prin Consiliul  local  al  municipiului  Câmpia  Turzii,  5620 lei,  reprezentând 562 acţiuni,
respectiv 0,0362% din capitalul social.

Art.6.  Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a majorării
capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Municipiul Cluj-Napoca, în baza art. 1-5 din prezenta hotărâre,
conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.  Se mandatează Domnul Viorel Găvrea – administrator si  director general al  TETAROM S.A.,  pentru
întocmirea Actului constitutiv şi statutului actualizat al societăţii, în formă autentică, în condiţiile prevederilor prezentei
hotărâri şi pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, incluzând,



dar fără  a  se  limita, înregistrarea  actului  constitutiv  şi  statutului  astfel  întocmit  la  Oficiul  Registrului  Comerţului,
semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Huedin.

Nr. 64/20.05.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 13
Abtineri   (la art.3)                                  1

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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