
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. 4 IGO /02.06.2020

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CLUJ 

PRIMĂRIA ORAȘULUI HUEDIN 
405400 Huedin, Str. Horea Nr.l

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564 
e-mail: secretariat@primariahuedin.ro

ANUNȚ

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

- Proiect de hotărâre privind înființarea societății SALUBRITERM SERV S.R.L.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Huedin, 

https://primariahuedin.ro/ sau la sediul acesteia din str. Horea , nr. 1 (panou afișaj), în 

conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 și 5 din Legea nr. 52/2003, până la data de 2-3 ■ -iulie 

2020, se pot trimite, în scris, pe adresa Primăriei orașului Huedin sau pe adresa de e-mail 

secretariat@primariahuedin.ro, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 

privind proiectul de act normativ sus-amintit, iar persoana responsabilă pentru relația cu 

societatea civilă este d- na Boca Paula pe care o puteți contacta la adresa mai sus menționată.

Secretar General UAT,

întocmit, 
Insp. Principal. 

Boca Paula



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CLUJ 

PRIMĂRIA ORAȘULUI HUEDIN 
405400 Huedin, Str. Horea Nr.l

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564 
e-mail: secretariat@primariahuedin.ro

Nr. 4069/27.05.2020

REFERAT
Privind înființarea societății 

SC SALUBRITERM SERV SRL

Către,
Consiliul Local al orașului Huedin

Subsemnata Boca Paula, inspector clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului 
Dezvoltare Durabilă și Comunicare din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului orașului Huedin,
In conformitate cu prevederile

• Art. 92 alin. (1), (2) lit. b), art. 129, alin. (2) lit. a) și d) și art. 131 din OUG 57/2019 Codul
Administrativ

• art. 8 alin (3) lit. d), f) și 28 alin (2) din Legea nr. 51/2006 - serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată;

• Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
• Art. 6 alin. (1) lit. e), f) din Legea nr.l 01/2006 privind serviciul de salubrizare a localității lor, cu

modificările si completările ulterioare;
• Legea 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
• Capitolul VI din Legea nr.31/1990 a societatiilor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 60, alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
• O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 

statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participate majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

• O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

Demersul înființării societății SALUBRITERM SERV S.R.L. având ca unic asociat Orașul Huedin , 
prin Consiliul local, are ca scop realizarea unor servicii publice prestate astfel încât să asigure îmbunătățirea 
condițiilor de viață a cetățenilor, promovarea calității și eficienței activității de salubrizare, dezvoltarea 
durabilă a serviciilor precum si protecția mediului înconjurător acestea desfașurându-se sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale.

Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu 
bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, 
funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes 
local sau județean, în condițiile legii.



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

în conformitate cu Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, în exercitarea 
competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale 
administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă 
hotărâri în legătură cu: participarea unităților administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al 
unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau 
județean, după caz;

Având în vedere Legea 101/2006 privind serviciului de salubrizare, autoritățile deliberative ale 
unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce 
privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a 
acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică 
tutelară prin actul constitutiv al societăților respective.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art, 28 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată cu 
modificările și completările ulterioare: „ Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de 
drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art:. 2 lit:, g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi: (...) b) societăți 
reglementate ăe Legea nr, 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social 
integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților 
administrativ- teritoriale respective, ”

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre dezbaterea și aprobarea Consiliului local al 
orașului Huedin, înființarea societății SALUBR1TERMSERVS.R.L.

PROPUNEM

Art. 1. Aprobarea înființării unei societăți comerciale, cu denumirea SALUBRITERM SERV 
SRL, , având unic asociat Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘUL HUEDIN, persoană juridică de 
drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, reprezentată prin Consiliul Local al 
Orașului Huedin ca autoritate deliberativă, cu sediul în orașul Huedin, str. Horea , nr. 1, jud. Cluj, 
reprezentată prin primar al orașului Huedin, dl DR. Moroșan Mircea.

Art. 2. Se aprobă stabilirea sediului societății SALUBRITERM SERV S.R.L. la adresa orașul 
Huedin , str. Horea, nr, 1, jud. Cluj, sens în care se împuternicește primarul orașului Huedin să semneze 
contractul de comodat, conform modelului prevăzut în Anexa 2

Art. 3. Se aprobă constituirea capitalului social în cuantum de 200 lei divizat în 20 de părți sociale, 
cu o valoare nominală de 10 lei / parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic ORAȘUL HUEDIN, 
reprezentând aportul Asociatului unic.

Art. 4. Durata pentru care se înființează SALUBRITERM SERV SRL este nedeterminată, începând 
cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj .

Art. 5. (1) Obiectul principal de activitate al societății este cel codificat conform codului
CAEN : 3511 Producția de energie electrica.

(2)Societatea va putea desfășură, în subsidiar, și alte activități secundare precum;



 
 

 

 

 
 

 

Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN: 8130 Activități de întreținere peisagitică
Cod CAEN: 8129 Alte activitati de curățenie mc.a.

Art. 6. (1) Mandatarea dl................................ , cetățean român, născut la data de în........................... , jud. Cluj,
domiciliat în............................. Jud . Cluj . poseso ral C.L,......................, eliberat de SPCLEP................. , la
data Ue,........CNP..............  , ca administrator provizoriu să efectueze toate demersurile și să semneze
orice cerere sau acte necesare pentru înregistrarea și înmatricularea societății SALUBRITERM SERV 
S.R.L., cu asociat unic oraș Huedin prin Consiliul local al orașului Huedin, pentru deschiderea contului Us 
capital al societății, precum și în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate.
(2) Drepturile, obligațiile și responsabilitățile administratorului vor fi stabilite prin contractul de mandat ce 

va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Orașului Huedin în termen de maxim 30 zile de la data 
înregistrării SALUBRITERM SERV S.R.L. în Registrul Comerțului. Anexa 3

(3) Administratorul reprezintă societatea în relația cu terții și injustiție.
Art. 7. Aprobarea Actului Constitutiv al SALUBRITERM SERV S.R.L., conform Anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. împuternicirea primarului orașului Huedin , dl DR. Mircea Moroșan, ca în numele și pentru asociatul 
unic, să semneze Actul Constitutiv al SALUBRITERM SERV S.R.L., precum și orice alte documente 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 12. Cheltuielile necesare înființării SALUBRITERM SERV S.R.L. se asigură din bugetul local al 
orașului Huedin .

ÎNTOCMIT
Inspector principal

Boca Paula



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ROMANIA
JUD. CLUJ
PRIMARIA HUEDIN
Nr.

Către,
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

Primarul orașului Huedin, Dr. Mircea Moroșan în baza prerogativelor prevăzute de OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere referatul nr. 4069/27.05.2020 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei 

Huedin, prin care se propune aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale 

cu răspundere limitată, de interes local, cu asociat unic Oraș Huedin prin Consiliul Local Huedin, cu 

sediul în oraș Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj.

Luând în considerare prevederile art. 8 alin (3) lit. d), f) și 28 alin (2) din Legea nr. 51/2006 - 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicată; Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică;Art. 6 alin. (1) lit. e), f) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localitatiilor, cu modificările si completările ulterioare;Legea 325/2006 Legea serviciului public de 

alimentare cu energie termică, Capitolul VI din Legea nr.31/1990 a societății lor, cu modificările si 

completările ulterioare; - art. 60, alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice., O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 

direct ori indirect o particîpație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 71/2002 

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare

* Prevederile art. 92 alin. (1), (2) lit. b), art. 129, alin. (2) lit. a) și d) și art. 131 din OUG 57/2019 

Codul Administrativ

Depun prezentul

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă înființarea unei societăți comerciale, cu denumirea SALUBRITERM 
SERV SRL, , având unic asociat Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘUL HUEDIN, 
persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, 
reprezentată prin Consiliul Local al Orașului Huedin ca autoritate deliberativă, cu sediul în 
orașul Huedin, str. Horea , nr. 1, jud. Cluj, reprezentată prin primar al orașului Huedin, dl DR. 
Moroșan Mircea.

Art. 2. Se aprobă stabilirea sediului societății SALUBRITERM SERV S.R.L. la adresa 
orașul Huedin , str. Horea, nr, 1, jud. Cluj, sens în care se împuternicește primarul orașului 
Huedin să semneze contractul de comodat, conform modelului prevăzut în Anexa 2

Art. 3. Se aprobă constituirea capitalului social în cuantum de 200 lei divizat în 20 de 
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei / parte socială, aparținând în totalitate asociatului 
unic ORAȘUL HUEDIN, reprezentând aportul Asociatului unic.



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Art. 4. Se aprobă durata pentru care se înființează SALUBRITERM SERV SRL este 
nedeterminată, începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Cluj .

Art. 5. Se aprobă (1) Obiectul principal de activitate al societății este cel codificat 
conform codului

CAEN : 3511 Productia de energie electrica.
(2)Societatea va putea desfășură, în subsidiar, și alte activități secundare precum;
Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Cod CAEN: 8130 Activități de întreținere peisagitică
Cod CAEN: 8129 Alte activitati de curățenie n.c.a.

Art. 6. (1) Se aprobă mandatarea dl................................. , cetățean român, născut la data de
în.........................., jud. Cluj, domiciliat în................................Jud. Cluj , posesor al C.I.,
....................   eliberat de SPCLEP................ , la data de,..........CNP.............  , ca 
administrator provizoriu să efectueze toate demersurile și să semneze orice cerere sau acte 
necesare pentru înregistrarea și înmatricularea societății SALUBRITERM SERV S.R.L., cu 
asociat unic oraș Huedin prin Consiliul local al orașului Huedin, pentru deschiderea contului de 
capital al societății, precum și în fața tuturor instituțiilor și autorităților abilitate.
(2) Drepturile, obligațiile și responsabilitățile administratorului vor fi stabilite prin contractul de 

mandat ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Orașului Huedin în termen de maxim 30 
zile de la data înregistrării SALUBRITERM SERV S.R.L. în Registrul Comerțului. Anexa 3
(3) Administratorul reprezintă societatea în relația cu terții și injustiție.

Art. 7. Se aprobă Actul Constitutiv al SALUBRITERM SERV S.R.L., conform Anexei 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se împuternicește domnul PRIMAR, DR. Moroșan Mircea, să efectueze toate 
demersurile și să semneze orice acte necesare în vederea înființării SALUBRITERM SERV . 
S.R.L, ca societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic oraș Huedin, prin Consiliul 
local Huedin, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sau de la alte 
instituții.

Art. 9. Cheltuielile necesare înființării SALUBRITERM SERV S.R.L. se asigură din 
bugetul local al orașului Huedin .

PRIMAR,
Dr. Mircea M^ROȘAN Avizat Secretar General al UAT Huedin, 

Dan COZEA



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Anexa nr. 1 Ia HCL nr. _______

ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII SALUBRITERM SERV. S.R.L.

(ASOCIAT UNIC)

Unitatea Administrativ-Teritorială, prin Consiliul Local al orașului Huedin, cu sediul în oraș Huedin, strada Horea nr. 
1, județul Cluj, Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564, secreta rí.at@jpr i rn ari ahuedî n.ro, având CUI 
4485642, în calitate de Asociat Unic, reprezentat de primarul orașului Huedin, domnul DR. Moioșan 
Mircea, conform HCL nr._____________ , a hoăărât înființarea societății SALUBRITERM SERV. i>R?LL.

am hotărât constituirea unei societăți în România în următoarele condiții:

CAP.I. FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, DURATA SOCIETĂȚII, SEDIUL SOCIAL. SEDII SECUNDARE

Art. 1.1. Forma Juridică:

Societatea SALUBRITERM SERV . S.R.L. este o persoană juridică română având forma juridică de 
societate cu răspundere limitată, având asociat unic - Orașul Huedin, prin Consiliul Local al orașului Huedin. 
Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.
Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților 
prevăzute de lege.

Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniu.

Art. 1.2. Denumirea:

Se constituie de către Orașul Huedin, prin Consiliul Local al orașului Huedin, o societate a cărei denumire 
este SALUBRITERM SERV . S.R.L. , conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 41703 (BRBBB24FK), din 
21.05.2020, eliberată de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

în toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife și alte documente, emanând de la societate, trebuie să se 
menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare. 
Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute 
de legislația în domeniu.
Dacă societatea își crează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a 
societății.

Modificarea denumirii societății se realizează prin hotărârea asociatului unic și numai după ce în prealabil, 
s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 1.3. Durata:

Durata de funcționare a societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului

Art. 1.4. Sediul social:

Sediul societății este în orașul Huedin, Str. Horea, nr. 1, Județ Cluj.
Prin voința asociatului unic, sediul societății poate fi mutat în orice loc, cu respectarea condițiilor de formă și 

publicitate prevăzute de lege.
1



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Societatea va putea înființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități 
fără personalitate juridică - și alte adrese, în localități din România, în baza hotărârii asociatului unic cu respectarea 
prevederilor legale în matere.

Deținerea spațiilor necesare desfășurării activității societății se va face în oricare din formele prevăzute de 
lege : contract de închiriere, contract de comodat, contract de asociere, act de vânzare-cumpărare, donație și altele, 
în situația în speță, spațiile, utilajele și celelalte componente patrimoniale sunt puse la dispoziție de către asociatul 
unic - Consiliul Local al orașului Huedin.

CAP.il. SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Scopul
Ca prestatoare de servicii, societatea funcționează sub conducerea, coordonarea și controlul Consiliului 

Local al orașului Huedin, activitățile desfășurate fiind destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, 
contribuind la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora.

Societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor de utilități publice 
și implicit al îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor orașului Huedin, în conformitate cu cerințele 
fundamentale pe care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.

Art. 2.2. Obiectul de activitate al societății este:
Domeniul principal de activitate al societății este cel codificat conform codului CAEN

Cod CAEN : 3511 Producția de energie electrica.

Aceasta clasa include:
-activitatea instalațiilor generatoare de energie electrica; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu 
turbine cu gaze, diesel si energie recuperabila.

Art. 2.3. Societatea va putea desfășura, în subsidiar, și alte activități secundare precum

Cod CAEN: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor recIclabile sortate
Cod CAEN: 8130 Activități de întreținere peisagitică
Cod CAEN: 8129 Alte activitati de curățenie n.c.a.

Art. 2.4. Obiectul de activitate poate fi modificat și completat în funcție de necesități, în concordanță cu scopul 
societății, cu îndeplinirea condițiilor cerute de lege, prin hotărârea asociatului unic.
Domeniul principal de activitate și activitatea principală pe care societatea le va desfășura se stabilesc pe baza 
obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv.

Art. 2.5. Prin voința asociatului unic, obiectul de activitate al societății poate fi modificat prin restrângerea sau 
extinderea sa cu respectarea prevederilor legale.

Art. 2.6. Aceste activități se vor realiza împreună sau separate în oricare din domeniile arătate, societatea urmând 
a desfășura toate acele activități conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu 
reglementările legale existente.

Art. 2.7. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său, sau își va 
putea lărgii, modifica și apdata obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de perzentul act constitutiv și cu 
respectarea legislației în vigoare.
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Art. 2.8. Activitățile menționate în prezentul articol vor fi desfășurate după obținerea avizelor, acordurilor și 
autorizațiilor necesare pe raza teritorial administrativă a orașului Huedin și în alte unități administrativ-teritoriale, în 
conformitate cu prevederile legale.

CAP.III. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

Art. 3.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 200 lei, aport în numerar, divizat în 20 de 
părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei / parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic ORAȘUL HUEDIN.

Art. 3.2. în cazul aporturilor în natură la capitalul social, constând în bunuri imobile, acestea vor fi intabulate în Cartea 
funciară pe numele societății.

Art. 3.3. Capitalul social poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea normelor legale în materie.

Art. 3.4. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care decizia a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Orice creditor poate face opoziție în termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3.5. Capitalul social poate fi majorat, în baza hotărârii asociatului unic prin aport în natură sau numerar. Părțile 
sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.

Art. 3.6. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații ale 
asociatului unic.

Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.

Art. 3.7. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza hotărârii asociatului unic.

Cesionarea părților sociale se înegistrează în registrul omerțului. Pentru a putea fi opozabil terților și societății, actele 
de cesiune trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, și înscrise în registrul comerțulu.

Art. 3.8. Organizarea și funcționarea societății nou constituite se asigură prin angajările necesare, în conformitate cu 
legislația în vigoare.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 4.1. Asociatul unic - Orașul Huedin, prin hotărâri ale Consiliul Local, exercită atribuțiile adunării generale a 
asociaților, în condițiile prevăzute de art. 196' din Legea 31/1990, iar în baza prevederilor OUG 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice are calitatea de autoritate publică tutelară.

Art. 4.2. Asociatul unic are următoarele atribuții:
a) Aprobă structura organizatorică a societății, organigrama și statul de funcții;
b) Numește și revocă în condițiile legii Administratorii, cenzorii, lichidatorii, stabilind indemnizațiile acestora;
c) Aprobă regulamentul de organizare și funcționare
d) Stabilește competențele și responsabilitățile Aministratorilor, în baza contractului de mandat încheiat cu 

fiecare dintre Administratorii numiți;
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e) Analizează, modifică și aprobă programul de activitate al societății și bugetul anual de venituri și cheltuieli;
f) Hotărăște cu privire la contactarea de îîmprumuturi bancare, acordarea de garanții și realizarea investițiilor;
g) Aprobă situațiile financiare, contul de profit și pierderi după aprobarea raportului Administratorilor și al 

cenzoriior;
h) Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net;
i) Hotărăște majorarea și reducerea capitalului social;
j) Hotărăște asupra modificărilor aduse actului constitutiv;
k) Hotărăște asupra modalităților de evaluare în vederea determinării valorii patrimoniulu societății;
l) Hotărăște asupra schimbării obiectului de activitate sau al sediului social;
m) Hotărăște revocarea din funcție a directorului societății;
n) Hotărăște cu privire la deschiderea procedurii de insolvență, prevăzută de Legea nr 85/2006, dacă 

societatea este în imposibilitatea îndeplinirii sau realizării obiectului de activitate, numind în acest sens 
administratorul / lichidatorul judiciar.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 5.1. Societatea SALUBRITERM SERV . S.R.L. este administrată în baza dispozițiilor Legii 31/19990 privind 
societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și a OUG 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5.2. Până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, societatea va fi 
administrată de către un administrator unic provizoriu în per^í^or^ea............... cetățean român, născut la data de
.....n   cu domiciliul în ..., posesor al CI eliberat de la data de CNP...., conform art 641 aiin (3) din 
OUG nr. 1013/2^(^11 .

Art. 5.3. Societatea comercială este condusă și administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 
(trei) membri persoane fizice, cu experiență în activitatea de administrare / management a / al unor întreprinderi 
publice profitabile sau a / al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății 
SALUBRITERM SERV . S.R.L. Cel mult un membru al Consiliului de Administrație poate fi din rândul funcționarilor 
publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare - Orașul Huedin ori din cadrul altor 
autorități sau instituții publice.

Art. 5.4. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, juridice sau 
tehnice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit, sau financiar de cel puțin 3 ani.

Art. 5.5. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și 
independenți, în sensul 138 2 din Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5.6. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani , care poate fi prelungită succesiv pentru aceeași 
perioadă de timp în condițiile prevăzute de art. 28 alin. (7) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice.

Art. 5.7. Remunerația membrilor consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară și 
este formată dintr-o indemnizație fixă lunară .
Art. 5.8. Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a 
câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat 
de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul 
Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5.9. Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 
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câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat 
de societate, la nivel de clasă conform clasificațiilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul 
Național de Statistică anterior numirii.

Art. 5.10. Autoritatea publică tutelară se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de 
administrație, că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, cu numărul de ședințe la care participă, 
obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 5.11. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul de loialitate în interesul societății neputând 
primi, fără autorizarea asociatului unic, mandatul de administrator ăn alte societăți concurente sau având același 
obiect de activitate, nici să efectueze același fel de activități pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau 
juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Art. 5.12. Componența Consiliului de Administrație se stabilește de către autoritatea publică tutelară- Orașul 
Huedin, prin hotărâre a Consiliului Local, în urma unei selecții prealabile efectuată în condițiile prevăzute de OUG 
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5.13. Consiliul de Administrație își desemnează dintre membrii săi un președinte, pe o durată care nu poate 
depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de 
Administrație. Acesta veghează la buna funcționare a organelor societății și coordonează activitatea consiliului. în 
cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, autoritatea publică tutelară 
poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 5.14. Președintele consiliului de administrație al societății SALUBRITERM SERV . S.R.L., nu poate fi numit și 
director.

Art. 5.15. Consiliul de administrație deleagă conducerea societății unui director. Directorul va fi numit din cadrul 
Consiliului de Administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea 
procedurilor de selecție prevăzute de OUG 109/2011.

Art. 5.16. Membrii consiliului de administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a asociatului unic, respectiv 
prin hotărâre a consiliului local.

Art. 5.17. Consiliul de administrație deține dreptul de a reprezenta Societatea și are puteri depline care sunt 
exercitate înpreună de către membrii acestuia, cu excepția acelor atribuții delegate expres prin decizia consiliului de 
administrație unuia dintre administratori sau director.

Art. 5.18. Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la sediul societății 
sau la o altă locație indicată în convocare.

Art. 5. 19. Directorul sau Președintele Consiliului de Administrație convoacă consiliul de administrașie, stabilește 
ordinea de zi și conduce ședința. Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă cu cel puțin 5 zile înainte 
de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor 
care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii de 
convocare se va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de 
Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
Art. 5.20. Consiliul de administrație deliberează valabil în prezența majorității membrilor săi și adoptă hotărârile cu 
votul majorității membrilor prezenți.

Art. 5.21. La fiecare ședință a Consliului de administrație se va redacta un proces-verbal, în care se va indica 
ordinea deliberărilor, decizii luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesul 
verbal se semnează de către toți membri consiliului de administrație și de secretarul acestuia. Pe baza procesului 
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verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de președinte.

Art. 5.22. Consiliul de administrație poate recurge la experți pentru studierea și soluționarea anumitor probleme și 
de asemenea poate delega o parte din atribuții Directorului General.

Art. 5.23. Membrii consiliului de administrație vor exercita orice alt act care este legat de administrarea societății în 
interesul acesteia și în limitele drepturilor care li se conferă.

Art. 5.24. Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru 
prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la prezentul statut. în astfel 
de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea autorității publice tutelare.

Art 5.25. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:
a) Stabilește liniile directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile 

activității acesteia;
b) Supune anual aprobării autorității tutelare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale 

a bugetului de stat, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății pe anul în curs;
c) Supune anual aprobării autorității tutelare încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea 

societätn, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
d) Stabilește și propune spre aprobare autorității tutelare nivelul dividentelor, cu respectarea dispozițiilor 

legale privind constituirea fondurilor de rezervă, de dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de 
Asociatul Unic;

e) Prezintă semestrial Consiliului local Huedin un raport asupra activității de administrare, care include și 
informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului, detalii cu privire la activitățile 
operațuinale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

f) Supune aprobării Asociatului unic organigrama, statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare 
și Regulamentul intern;

g) Propune Asociatului unic modificarea/completarea Actului constitutiv
h) Numește persoanele care vor ocupa funcțiile de tDinectr) r GeneraI , Dieector executiv și / sau Director

Financiar, după caz , sar (ri^me alte uuncți i de , administrare sau execuție și stabilește
competențele aferente acestor funcții;

i) Stabilește nivelul de salarizare si alte drepturi, în condițille legii, pentru personalul angajat;
j) Aprobă planurile și măsurile privind instl•urrea personalului angajat ai societäfl I precum șiuuplimentaraa 

personalului angajat sau desfacerea contractelor de muncă;
k) Aprobă încheierea de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închirixrXi schimb sau constituire în garanție 

de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu 
aprobarea prealabilă a Asociatului unic, în condițiile legii;

l) Aprobă planurile lunare sau trimestriale de încasări și plăți;
m) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, și aprobă planificarea financiară;
n) Aprobă planul de management elaborat de directorul general;
o) Propune spre aprobare Asociatului unic Planul de Administrare care include strategia de adminidtrare pe 

durata mandatului Consiliului de administrație;
p) Aprobă delegarea de competență pentru directorul general, în vederea executării ouxrațiueilot acestuia;
q) Propune spre aprobare autorității tutelare obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general al 

Societății;
r) Oroce alte atribuții care, potrivit legii, sunt stabilite în competența administratorilor Societății;

Art. 5.26. Directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții.

Art. 5.27. Directorul va asigura conducerea activității zilnice, va decide cu privire la angajarea personalului și 
salarizarea acestuia.

Directorul are în principal următoarele atribuții:
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a) Aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale stabilite de consiliul de administrație;
b) Numește, suspendă sau revocă, dacă este cazul, directorul-directorii executivi cu avizul consiliului de 

administrație;
c) Angajază, promovează și concediază, personalul salariat în condițiile legii;
d) Participă la negocierea contractului de muncă, a cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile 

legii, ăn limita mandatului dat de consiliul de administrație;
e) încheie acte juridice în numele societășii comerciale, conform prevederilor legale;
f) Urmărește modul de respectare a disciplinei muncii și normele PSI în cadrul societății, și propune măsuri 

de sancționare dacă este cazul;
g) la parte la toate adunările societății, la ședințele Consiliului de administrație și asigură informarea 

Consiliului de administrație asupra desfășurării activității;
h) Studiază și ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizează și urmărește întocmirea la 

timp a formalităților pentru obținerea investițiilor, contractării lucrărilor și asigurarea materialelor necesare 
investițiilor;

i) Se asigură de obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității societății 
de la autoritățile competente;

j) Păstrează confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor clasificate ca atare prin reglementările legale ori 
interne ale Societății și ia măsuri operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

k) Orice alte atribuții prevăzute prin contractul de mandat, prin prezentul Act Constitutiv și prin lege.

Art. 5.28. Durata mandatului directorului se stabilește prin contractul de mandat încheiat de acesta cu Societatea, 
în baza deciziei Consiliului de Administrație.

Art. 5.29. Remunerația directorului este stabilită de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale 
în materie.

Art. 5.30. Limitele generale ale remunerației directorului general sunt stabilite de către autoritatea publică tutelară, 
prin hotărâre.

CAP. VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 6.1. Exericițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul 
exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art.. 6.2. Angajarea personalului societății se realizează pe baza de contract de muncă, cu respectarea prevederilor 
Codului Muncii, a regimului de asigurări sociale și a celorlalte acte normative în domeniu, în vigoare. Salarizarea se 
stabilește prin liber acord al părților cu respectarea limitei minime de salarizare stabilită prin lege.

Art. 6.3. Drepturile și obligațiile salariaților societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, 
contractele individuale de muncă și prin contractul colectiv de muncă.

Art. 6.4. Societatea va întocmi situații financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților 
economico financiare, conform dispozițiilor legale în materie.

Art. 6.5. Profitul societății se stabilește conform situațiilor financiare anuale aprobate de asociatul unic.
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CAP VII DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 7.1. Dizolvarea și lichidarea societății se face conform dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare
Art. 7.2. Au ca efect dizolvarea societății:

- Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- Declararea nulității societății;
- Hotărârea asociatului unic;
- Hotărârea tribunalului;
- Falimentul
- Alte cazuri prevăzute de lege

Art. 7.3. Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-<a.

CAP. VIII MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 8.1. Actul constitutiv poate fi modificat de către asociatul unic cu respectarea condițiilor de fond și formă 
prevăzute de lege pentru încheierea lui, în situații precum: schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea 
capitalului social, dizolvarea și lichidarea societății, interesul autorității locale o impune, etc.

CAP. IX LITIGII

Art. 9.1. Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.
Art. 9.2. Litigiile societății născute din contracte economice încheiate cu persoanele fizice sau juridice vor fi 
soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.
Art. 9.3. Litigiile personalului angajat izvorâte din raporturile juridice de muncă se soluționează potrivit legislației 
muncii în vigoare în România.

CAP. X DISPOZIȚII FINALE

Art. 10.1. Prevederile prezentului statut se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a legislației civile în vigoare.

Art. 10.2. Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data dobândirii de către societate a personalității juridice, 
conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.

Asociat unic,
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Anexa nr. 2 1 îi HCL NR.____ / 2020

CONTRACT DE COMODAT

Din_________________

I. PĂRȚI

1.1  ORAȘUL HUEDIN cu sediul în localitatea Huedin, str.Horea. nr.l, ,județul Cluj, codul fiscal 4485642,, tel 
0264351548 fax 0264351564 reprezentat prin dr.Mircea Moroșan , având funcția de Primar, în calitate de

comodant

Și

1.2. SALLBRITEFRd SERR. S.R.L., cusediulînorrșu!Hueein,str. Horrann. 1 J uddțulClujjrrprezennatăprin 
dl.___________________ i m u^n^cțța de adminisrtaOrr1 in <^aii0ate de

comodatar

au convenit sa inuhdiz prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod civil si a 
următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra imobilului situat în orașul Huedin,
str. Horea nr. 1, cu Cartea Funciară nr _______ . din care cedează_____ mp . penrt'u comodaaari cu scopu 1 de a
face activitate de birou pentru societate comercială. Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract este 
proprietatea comodantului, nu este grevat de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat și, în general, nu formează 
obiectul nici unui fel de garanție, de nici o natură,
(localitatea)

2.2. Imobilul situat în orașul Huedin, str. Horea nr. 1, cu Cartea Funciară nr. _______ . din care supaafaaa de
_____ mp , care aace obiectu 1 țrț^:^^nUleî 1 conri-act se fila m circuitu 1 civll. nu esee sechesraat sau urmărit.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa Hicbeie prezentul contract de comodat pe termen de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia prin act additional, începând cu________ , aata a t aare comoaatatu 1 nnrrä ît oezeî>tt imbbi!ulu i în
suprafață de______ .

3.2, Prin acordul pârtilor, prezentul contract poate sa înceteze si înainte de termen.

IV. OBBIGATIILF PÂRTILOR

4.1. Comodantulseobligg:

a) sepreZezcumodatat•alu! 1 mobild 1 itu^ tn Hratu! Huee^îi str 1101x^0,'. 1 Jn 1eerafatade ____ mp.



 

 

 

 
 

 

 

 

b) sa nu-1 împiedice pe comodatar sa folosească imobilul pana la termenul convenit;

c) să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-și respect obligațiile prevăzute în prezentul 
contract.

4.2. Obligatiilecomodataruluis unt următoarele:

a) să i se asigure de către comodant folosința imobilului pe toată durata contractului

b) sa conserve imobilul si sa se îngrijească de el ca un bun proprietar;

c) sa folosească imobilul conform destinației sale determinate de natura sa;

d) sa suporte toate cheltuielile de folosința ale imobilului (cheltuieli de întreținere, energie eletrica si termica, 
abonamentul telefonic, eventuale reparații), precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului;

e) sa predea comodantului imobilul la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul.

f) să îi restituie comodantului imobilul în starea existentă în momentul predării.

V. ÎNCETAREA contractului

5.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri :

a) la împlinirea termenului;

b) daca una dintre parti:

- cesionează drepturile si obligațiile sale fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de către cealalta parte 
ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;

c) prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut de contract

d) prin reziliere, în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar

e) alte cauze prevăzute de lege.

5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre parti.

VI. FORȚA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /si de exe- cutarea in mod 
necorespunzator - total sau partial - a oricărei obligații care ii revine in baza prezentului contract, daca 
neexecutarea sau/si executarea obligației respective a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege.

Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părți lor, imprevizibil și insurmontabil, apărut 
după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

6.2. Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile de la producerea 
evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui.

6.3. Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune- 
interese.

6.4. Cazul ffortu’i. sau de forța majora exclude rtas^jp-un^k^^ir^^ia ccomo^kKcar^ui^ai, daca acesta nu a pi^utu prevedea 
pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinației si daca nu l-a restituit comodantului la termen.

VII. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

7.1. In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poștala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata cu 
confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor 
pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a fost 
expediata.

7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul 
uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea si încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.

8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor 
judecătorești competente.

IX. CCAAZE FINNAE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre partile con- tractante.

9.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă 
voința pârtilor si înlătură orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

9.3. Prezentul contract s-a încheiat astăzi____________ în două exemplare.

Comodant,

ORAȘUL HUEDIN,
/I

Primar

Comodatar,

SALUBRITERM SERV. S.R.L.

Administrator



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Anexr ne. 3 Ir HCL nr.________

CONTRACT DE MANDAT CADRU PENTRU ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII 
SALUBRITERM SERV S.R.L.

Peermbnl:
Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
„Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a 
administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi 
numirea membrilor consiliului de administrație. ”

AeO. 1. Părțile oanOeroOrnOe.
UAT Oerș HUEDIN prin Canuilinl Laorl rl Oerșnlni Hnedin în calitate de Autoritatea 

Publică Tutelară cu sediul în orașul Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj,, tel.0264-351548, fax 0264
351564, având cod fiscal 4485642 reprezentat legal prin primar DR. Mircea Moroșan, în calitate de 
MANDANT Și

Domnul/doamna................................................ , cetățean român, domiciliat în........................,
nr........, jud............................... , posesor a 1 C.I. , <^<srm ........................nr.............................. , eliberat
de...........................Hr data de........................ , CNP.............................. , membru în Consiiiul de
administrație al SALUBRITERM SERV S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local Huedin 
nr. __________ ,nraaltedr MANDATAR / ADMINISTRATOR

urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract 
de mandat (administrare), în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

AeO. 2. DnerOr odnOeroOnlni
2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți - până la numirea 

consiliului de administrație, respectiv la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 
administrație al societății SALUBRITERM SERV S.R.L., dar nu mai mult de 4 luni.

2.2. Pentru motive temeinice la expirarea termenului, părțile vor putea conveni prin act 
adițional, prelungirea contractului până la maximum 6 luni.

2.3. în cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de către instanța 
judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noilor 
administratori.

AeO. 3. ObieoOnl odnOeroOnlni
3.1. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind 

administrarea întreprinderii publice, în condițiile legii, Actului constitutiv și cele ale prezentului 
contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice și cu respectarea 
competențelor exclusive, prevăzute de legislația în vigoare, precum și a recomandărilor cuprinse în 
ghidurile și codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

3.2. Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare și utile în vederea realizării 
obiectului de activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile și îndeplinind obligațiile care îi 
sunt conferite și stabilite prin contractul de mandat și prin reglementările legale aplicabile.



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorului

Administratorul are următoarele drepturi:

4.1. Primirea unei remunerații, constând într-o indemnizație fixă lunară brută de_____ lei, sumă
care va fi asigurată din bugetul societății Salubriterm Serv S.R.L.
4.2. Să beneficieze de decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, 
diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, 
în limitele stabilite prin bugetele anuale.
4.3. Să fie informat asupra activității societății comerciale, având acces la toate documentele 
acesteia și să beneficieze de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor;
4.4. Dreptul la concediu de odihnă.
4.5. Dreptul la concedii medicale în baza actelor justificative;
4.6. Dreptul la securitate și sănătate în muncă;
4.7. Dreptul la formare profesională, în condițiile legii;

Mandatarul are următoarele obligații:

4.8. Să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul 
exclusiv al societății. Dispozițiile art. 1441 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, 
republicată, se aplică în mod corespunzător.
4.9. Să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății la care 
are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se 
menține și după încetarea prezentului contract.
4.10. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreună cu ceilalți membrii ai consiliului de 
administrație să elaboreze și să prezinte Consiliului Local al Orașului Huedin, spre aprobare, 
planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru 
atingerea obiectivelor stabilite prin contractul de mandat, sens în care se va avea în vedere:

a) creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii 
și cheltuielile materiale pentru activitatea de hază;
diminuarea pierderilor;

b) realizarea planului de investiții,
c) creșterea productivității muncii;
d) diminuarea perioadei de recuperare a creanței;
e) diminuarea perioadei de rambursare a datoriei;
f) utilizarea adecvată a resurselor umane având la hază optimizarea costurilor 

salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;
g) creșterea - calității serviciului, reflectat în gradul de- satisfacere a cerințelor 

populației

4.11.Să transmită la termenele solicitate, serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, raportări și informări cu privire la situația economico-fmanciară a mandatarului, 
situația realizării obiectivelor, însoțită după caz, de o analiză a cauzelor nerealizării acestora.
4.12.Să aducă la cunoștință mandantului toate faptele și actele ce ar putea să îl determine pe acesta 
a revoca sau modifica mandatul.
4.13.Să îndeplinească toate sarcinile care revin consiliului de administrație în conformitate cu 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice.
4.14.Să participe și să pregătească riguros ședințele consiliului și ale comitetelor de specialitate.
4.15.Să declare, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare, orice conflict de interese 

existent, și, în situația de conflict de intereedl să se abțină de la decizii în cadrul consiliului 
sau comitetelor, în exercitarea atribuțiilor de administrator.

4.16.Să prezinte spre aprobare Consiliului Lfical, bugetul societății.
4.17.Să sdldctezdl să numească și să revoce directorul societății, să evalueze activitatea și să aprobe 

remunerația acestuia, conform legii.
4.18.Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționam al Consiliului de Administrație,
4.19.Să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a societății, respectiv 

în competența directorului, în vederea executării operațiunilor societății.
4.20.Să elaboreze un raport anual privind activitatea societății cu respectarea prevederilor art. 56 

din OUGnr. 109/2011.
4.21.Să impldmdntezz hotărârile consiliului local, să informeze autoritatea publică tutelară cu 

privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației 
societății.

4.22.Să prezinte anual, Consiliului Local, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, raportul cu 
privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări cu 
privire la repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al 
societății.

4.23.Să acorde mandat directorelei în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să 
aprobe forma finală a acestuia.

4t24tSa introducă, dacă este cazul, uerdrda pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, 
potrivit legii.

4t25tSă propună autorității publice tutelare, majorarea capitalului social atunci când această 
măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi 
enități/sebunitrțîl fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice.

4.26^1 nu fie legat de societate printr-un contract de muncă.
4.27.Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului societății.
4.28.Să respecte Codul de eticí adoptat la nivelul societății, conform legislației în vigoare.
4t29.Administratorul are obligația de a nu folosi în interes propriu și de a nu divulga persoanelor 

ndautorieate vreo informație de natură confidențială cu privire la activitatea societății.
4.30.Să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege și regulamente interne adoptate la 

nivelul societății.
4.31.în cazul renunțării la mandat, mandatarul are obligația de a aduce la cunoștința mandatului 

intenția sa, cu cel puțin 30 de zile înainte,

Art. 5. Drepturile și obligațiile mandantului

Mandantul are următoarele drepturi:

5.1. în activitatea de urmărire, are dreptul de a cere administratorului să-și exercite mandatul în 
interesul exclusiv al societății și să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

5.2. Să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectului de activitate al societății 
Salubritem Serv S.R.L.;



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

5.3.Să solicite și să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situația economico- financiară a 
societății și stadiul îndeplinirii obiectivelor acesteia.

5.4.Să evalueze activitatea administratorului ori de câte ori este necesar sau cel puțin o dată într- 
un an calendaristic,

MrnarnOnl ree nemtOareele dbligrții:

5.5.St asigure (administratorului) mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea și 
gestionarea activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv, de 
Regulamentul de organizare și funcționare a Societății și de prezentul contract;

5.6. Să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale.

AeO. 6. CeiOeeii de eOiot și inOegriOrOe

óJ-Mandatarul/administratorul se obligă să respecte Codul de etică al întreprinderii publice, 
aplicabil atât angajaților acesteia, cât și membrilor consiliului.

6.2. Mandatarul/administratorul se obligă să denunțe conflictele de interese, definite, conform 
legislației în vigoare.
6.3. Mandatarul/administratorul se obligă să trateze informația confidențială și sensibilă cu 

discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, și să dețină și să 
mențină o reputație profesională deosebită.

AeO. 7. LdirliOrOe și oanfideniirliOrOe

7.1. Mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul Societății și 
să își exercite mandatul cu loialitate,

7.2. Mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor întreprinderi concurente, cu 
același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea comercială. 
Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra 
rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

7.3. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea 
datelor și informațiilor referitoare la activitatea Societății la care are acces în calitate de 
administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și pentru o 
perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract.

AeO. 8. Rtupnndeeer ptețilde

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul 
contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere 
potrivit prevederilor Codului civil.

8.2. Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale 
Regulamentului de organizare și funcționare, ale prezentului contract, ale hotărârilor adoptate 
de autoritatea publică tutelară.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

8.3. Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al său 
contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau 
neglijentă a fondurilor societății comerciale și/ sau penal, după caz.

8.4. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de 
mandatar prin depășirea mandatului încredințat.

Art. 9. Modificarea contractului

9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul 
ambelor părți, prin act adițional.

9.2. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care 
îi sunt aplicabile.

Art. 10. încetarea contractului

10.1. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una 
sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu l-au renegociat în vederea 
prelungirii;
b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri:

- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligații prevăzute în contract;
- nerespectarea hotărârilor autorității publice tutelare;
- nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă Societății și a Regulamentului de organizare 

și funcționare al acesteia;
c) renunțarea de către mandatar la mandatul încredințat;
d) acordul de voință al părților semnatare;
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;
g) promovarea acțiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea 
autorității publice tutelare;

10.2. în situațiile prevăzute la alin.(l) lit. „c”, termenul de preaviz este de 30 zile de la notificare.

Art. 11. Litigii

11.1. Prezentul contract este guvernat de legislația română .

11.2. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea 
clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. In lipsa unui acord, litigiile vor fi 
soluționate la instanțele judecătorești competente române.

Art. 12. Dispoziții finale

12.1. f^ix?\e.dkîii’Hc f^i^^^^ntuhii c'<mtiau.'.t se completează,după caz, cu dispozițille Legii 
societățile comerciale nr. 31/1990, republicată.cu modificările și completările ulterioare, ale 
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Actului 
constitutiv, cu Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație, precum 
și cu dispozițiile Codului civil.



 

 

 
 

 

12.2. Contractul se depune, împreună cu semnăturile părților, spre înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul societății.

12.3. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres 
mandatul dat de mandant, în condițiile legii.

12.4. Prezentul contract care are un număr de________ pagini, s-a încheiat astăzi________ ,

la sediul mandantului, în trei exemplare originale, din care un exemplar pentru mandatar, un 
exemplar pentru Consiliul Local ai Orașului Huedin și un exemplar pentru societatea Salubriterm 
Serv S.R.L.

MANDANT
U.A. T. Oraș Huedin prin 

Consiliul Local al Orașului Huedin

MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR

Dl/Dna

Primar, 
DR. MOROȘA MIRCEA
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