
R O M A N I A
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 H O T Ă R Â R E
         privind aprobarea desemnării unui administrator provizoriu în Consiliului de administraţie la SC
TETAROM SA, începând cu data semnării contractului de mandat şi până  la finalizarea procedurii de
selecţie, dar nu mai mult de 4 luni, aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu si semnarea
contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere adresa nr. 2416/10.09.2019 a SC TETAROM SA și Hotărârea Consiliului de
Administrație nr.20/06.09.2019 prin care sa stabilit convocarea Adunarii  generale Ordinare a Actionarilor
societății TETAROM SA in data de 15.10.2019, si tinând seama de Hotărârea Consiliului Județean nr. 153/31
iulie 2019 privind exercitarea dreptului de actionar la societatea TETAROM SA Cluj.

Luând în considerare referatul nr. 8484/23.09.2019 înaintat de direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin, prin care propune aprobarea desemnării unui administrator provizoriu în Consiliului de
administraţie, începând cu data semnării contractului de mandat şi până la finalizarea procedurii de selecţie,
dar nu mai mult de 4 luni, aprobarea remuneraţiei administratorului provizoriu si semnarea contractului de
mandat care se încheie cu administratorul provizoriu, conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8496/23.09.2019 inaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 23.09.2019.

Având în vedere 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. 129, alin.1, 2 lit. a,  alin.
3, lit. d şi art.196, alin.1, lit. A din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

         H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  desemnarea domnului Morar Marian în calitate de administrator provizoriu în

Consiliului de administraţie, începând cu data semnării contractului de mandat şi până  la finalizarea

procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni la Societatea TETAROM SA.

Art.2. Se aprobă  remuneraţia administratorului provizoriu ca fiind formată  dintr- o îndemnizaţie

lunară fixă în sumă netă de 1.500 lei. Componenta variabilă aferentă perioadei contractului de mandat se va

acorda conform anexei la contractul de mandat;

Art.3. Se aprobă  semnarea contractului de mandat care se încheie cu administratorul provizoriu,

conform contractului de mandat-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă  din prezentul proiect de

hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică  societății TETAROM S.A., Institutiei Prefectului Judetul Cluj, și

Direcției economice din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.129/27.09.2019

Consilieri total:        15

                                                                                                       Consilieri prezenti: 13
                                                                                                       Consilieri absenți:   2
                                                                                                       Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
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