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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

             H O T Ă R Â R E
               privind  aprobarea efectuării demersurilor procedurale în vederea desemnării a doi membrii în
Consiliul de Administrație  la SC Crișul Huedin SA.

              Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.07.2015
Având în vedere modificarea  substanțială  a Actului  Constitutiv al  SC Crișul Huedin SA, privitor la

majorarea  numărului  membrilor  Consiliului  de  Administrație  și  modificarea  procedurii  de  selecție  a
membrilor Consiliului de Administrație  și a directorului societății, cât și altor prevederi din Statutul Societății.

Luând în considerare  actul de demisie înregistrat sub nr.  526/18.08.2014  din funcția de membru în
Consiliul de Administrație la SC Crișul Huedin SA,  a d.lui  Băican Ionuț Marius.

Ținând seama de actul de demisie înregistrat sub nr. 5720/25.06.2014 din funcția de membru în Consiliul
de Administrație la SC Crișul Huedin SA,  a d.nei Gabor Ana – Silvia.

Avand in vedere adresa nr . 463/26.06.2015 a SC Crișul Huedin SA,  prin care solicită desemnarea a doi
membrii în Consiliul de Administrație  în locul celor doi membrii demisionari menționați anterior .

Ținând  seama  de  referatul  nr.  6471/21.07.2015  înaintat  de  d.na  Pandrea  Rodica  in  calitate  de  dir.
executiv in cadrul Primăriei orașului Huedin, privind aprobarea  demersurilor procedurale în vederea desemnării
a doi membrii în Consiliul de Administrație  la SC Crișul Huedin SA.

Luând in considerare proiectul de hotărâre nr. 6558/2015 înaintat de primar ș iavizat de comisia de
administrație publica la ședinta din data de 24.07.2015.

Tinând  seama de  prevederile art. 111 (2) lit.  b din Legea nr . 31/1990 Legea Societăţilor Comerciale
precum şi dispoziţiile art.1, 2.2 lit.b, pct.3, art.3, pct.2, lit.a,b,c,d, art 25, 27, alin.1, art.28, alin.1, art  29, art. 30, 35,
60 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (2), lit.a, alin.3, lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei
Publice   Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă efectuarea demersurilor procedurale în vederea desemnării a doi membrii în Consiliul
de Administrație  la SC Crișul Huedin SA.

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  comisia  de  selectie  a
candidatilor. 

 

Nr. 94/30.07.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Parpucea Emilian               Cozea Dan
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