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

 
 
            H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea adoptării unor hotarari privind activitatea societatii TETAROM SA. 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2020. 

Având în vedere adresa nr. 631/2020 a SC TETAROM SA privind  Convocatorul Adunării 

Generale Ordinare si  Extraordinare a Acţionarilor  TETAROM SA din data de 06.03.2020, privind 

adoptarea unor hotarari privind activitatea societatii. 

Ținand seama de referatul nr. 2868/26.03.2020 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei 

Huedin, prin care se propune aprobarea adoptarii unor hotarari privind activitatea societatii. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2869/26.03.2020 înaintat de primar și avizat de  

comisia  economică la ședința din data de 27.03.2020. 

In baza prevederilor 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, 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 A R A S T E 
 

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltueili pe anul financiar 2020  la SC  TETAROM  SA 

Cluj. 

Art. 2.Se aprobă demararea procedurii  de selectie pentru functia de administrator ramasa vacanta 

in cadrul  Consiliului de Administratie  al societatii Tetarom SA. 

Art.3. Se aproba procedura de selectie sa se realizeze de catre expertul independent, specializat in 

recrutarea resurselor umane, in baza acordului – cadru existent la autoritatea tutelara. 

Art.4. Se aproba desemnarea domnului Morar Marian in calitate de administrator neexecutiv in 

Consiliul de administratie al societatii Tetarom SA, incepand cu data semnarii contractului  de mandat si 

pana la data de 30.11.2021. 

Art.5. Se aproba remuneratia administratorului provizoriu precizat la art.1 ca fiind formata dintr-o 

indemnizatie lunara fixa  in suma neta de 1.500 lei. Componenta variabila aferenta perioadei contractului  

de mandat  se va acorda conform  anexei la contractul de mandat. 

Art.6. se aproba  semnarea contractului  de mandat care se incheie cu administratorul  neexecutiv 

precizat la art.1. 

Art.7. Se aprobă modificarea Hotararii  Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor  nr. 9 din 

16.12.2019 ca urmare a modificarii  Hotararii Consiliului Judetean  nr. 207/2019 privind  majorarea  

capitalului social al societatii Tetarom SA care a stat la baza  aprobarii  acesteia, astfel:  

1. la articolul 7, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 



,,(3) Se aproba transferarea  sumei de 58.500.000 lei, reprezentand aportul in numerar la 

majorarea capitalului social al societatii TETAROM SA, astfel:30% din valoarea  nominala a 

actiunilor se va achita la data subscrierii si integral in termen de cel mult 3 ani de la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale a actionarilor,, 

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

se comunica Institutiei prefectului Judetului Cluj si SC TETAROM SA Cluj.   

 

Nr. 53/27..03.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:  14 
        Consilieri absenti    1 
        Votat pentru:   14 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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