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

                                                                           H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea  raportului consiliului de administrație pe anul 2015, aprobarea descărcării  gestiunii 

administratorilor,  aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2015, aprobarea raportului auditului statutar pe 
anul 2015 și aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2015 al SC Tetarom SA Cluj

             Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2016.

        Având în vedere adresa nr. 1172/27.04.2016 a SC TETAROM SA  privind  convocarea A.G.A  a Societății,

pentru  aprobarea  raportului  consiliului  de  administratie  pe  anul  2015  si  aprobarea  descărcării  gestiunii

administratorilor, aprobarea situațiilor financiare  la la data de 31.12.2015 – bilantul  contabil, contul de profit și

pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile, și note explicative,  situația modificării

capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, respeartizarea profitului, respectiv aprobarea raportului auditului

statutar pe anul 2015 și ținând seama de  referatul nr.4588/26.05.2016 înaintat  de direcția  economică din cadrul

Primăriei orașului Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4598/26.05.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru

activități economico – financiare la ședinta din data de 26.05.2016.

Tinând cont  de prevederile  art.  10  din  Statutul  SC TETAROM SA,  art.41,  Legea  nr.  31/1990 privind

societățile comerciale cu modificările la zi, Legea nr. 82/1991 republicată, Legea nr. 339/2015 privind aprobarea

bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările la zi privind contabilitatea, O.G nr.

26/2013, Ordinul M.F.P nr.  20/2016, O.U.G nr. 109/2011, 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 Raportul  consiliului  de administratie pe anul 2015 și  aprobarea descărcării   gestiunii

administratorilor  la SC  TETAROM  SA Cluj  conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă Situațiile financiare la data de 31.12.2015 – bilantul  contabil, contul de profit și pierdere,

date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile, și note explicative, situația modificării capitalului

propriu, situația fluxurilor de numerar, respeartizarea profitului, aprobarea raportului auditului statutar pe anul 2015,

conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.3.  Se aprobă  Raportul  auditului  statutar  pe anul 2015.  al  SC Tetarom SA Cluj,  conform anexei  la

prezentul proiect de hotărâre. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează, SC TETAROM SA 
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