R OMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea formulării și depunerea cererii de deschidere a procedurii generale de insolvență,
în procedura de reorganizare a SC Crișul Huedin SA
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.10.2015.
Luând în considerare adresa nr. 603/ 07.10.2015, inregistrata sub nr. 8646/07.10.2015,
înaintată de SC Crişul Huedin SA.
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8 din 06.10.2015, privind
aprobarea intrării în procedura de insolvență a SC Crișul Huedin SA și împuternicirea unui membru al
Consiliului de Administrație în vederea intreprinderii demersurilor pentru intrarea în procedura de
insolvență a societății.
Ținând seama de Hotărârea nr. 9/06.10.2015 a Consiliului de Administrație al SC Crisul
Huedin SA, privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru intrarea în
procedura de insolvență a societății.
Ținând seama de referatul nr.8815/13.10.2015 înaintat de Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
Având în vedere calitatea de asociat unic al orașului Huedin la SC Crișul Huedin SA,
înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1403/1996, CUI. 8718430.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8816/2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 15.10.2015.
Luând în considerare prevederile art. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30 din Statutul SC Crișul
Huedin SA.
Având în vedere prevederile art. 65, art. 67, alin.1, lit.g, art.71, alin.1, art.95 din Legea nr.
85/2014 – Legea Insolvenței, art. 2.2, lit. b, art.3.2, lit. a, b, c, art. 4, alin.2, art. 25, art. 28, alin.1, art.29,
art. 35, art. 55, din O.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice.
Ținând seama de prevederile art. 111*, 113* , 114, 130, 142, alin.1, 2, lit.f, art.143.1, art. 143.2,
alin.1, 5, art.144.1, 144.2, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 1, 2, lit.a, alin.3, lit. c, d, alin.6, lit.a pct. 14 și art.
45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă formularea și depunerea cererii de deschidere a procedurii generale de
insolvență, în procedura de reorganizare a SC Crișul Huedin SA, cu sediul în Huedin, str. Băii nr.3, Cod
Fiscal 8718430.
Art.2. Se împuternicește dl. Tămaș Dorin în calitate de președinte al Consiliului de
Administrație al SC Crișul Huedin SA, cu intreprinderea tuturor demersurilor legale și procedurale
conform prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administratie și
concducerea SC Crișul Huedin SA .
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