
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 al TETAROM SA, referitor la exercițiul

financiar al anului 2018, Situațiile financiare la data de 31.12.2018, raportul auditului statutar pe anul
2018.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere adresa nr. 1498/03.06.2019 a SC TETAROM SA și Hotărârea Consiliului de
Administrație nr. 9/06.05.2019 prin care sa stabilit convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
societății TETAROM SA în data de 11.07.2019.

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean nr. 96/29.05.2019 privind aprobarea acordării
unui mandat special reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală  a Acționarilor la TETAROM
SA, în vederea exercitării drepturilor de acționar.

Având în vedere referatul nr. 5927/21.06.2019 înaintat de catre Direcția economică  din cadrul
Primăriei Huedin, prin care se propune aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2018,
aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018, raportului auditului statutar pe anul 2018,
prezentarea  raportului comitetului de nominalizare și remunerare pe anul 2018 a SC TETAROM SA.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5934/21.06.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități  economico – financiare la ședinta din data de 24.06.2019.

Luând în considerare 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 Administrație al TETAROM SA referitor la exercițiul

financiar al anului 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă  Situațiile financiare la data de 31.12.2018 ale societății TETAROM SA care

cuprind: Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, date informative, Situația acrtivelor imobilizate

Politici contabile si note explicative, Situatia modificarilor capitalului propriu si Situatia fluxurilor de

numerar, trpartizarea profitului net in anul 2018.

Art.3. Se aprobă raportul auditului statutar pe anul 2018.

Art.4. Prezentarea Raportului  Comitetului de nominalizare si remunerare pe anul 2018.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica societății TETAROM S.A., Institutiei Prefectului Judetul

Cluj, și Direcției economice din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.88/28.06.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 15

     Votat pentru:        15

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
ing. Dongolo Csaba  Dan COZEA
LS………………………


