R OMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueili pe anul financiar 2016 la SC TETAROM SA Cluj
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.03.2016.
Având în vedere adresa nr. 605/2016 a SC TETAROM SA și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.
3/25.02.2016 privind convocarea A.G.A a Societății, la data de 01.04.2016, pentru aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016, desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație, remunerarea acestuia și aprobarea
contractului de mandat cu noul membru al CA și semnarea contractului de mandat cât și aprobarea obiectivelor și
criteriilor de performanță pentru membrii CA al Tetarom SA, modificarea contractelor de mandat prin act adițional și
semnarea acestora.
Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean nr. 18/2016 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli, Hotărârea CJC 56/2016 privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru membrii CA al
Tetarom SA
Luând în considerare referatul nr. 2800/24.03.2016 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.2804/25.03.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 25.03.2016.
Ținând seama de 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;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltueili pe anul financiar 2016 la SC TETAROM SA Cluj cf. anexei
la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă desemnarea d.lui Marian Adrian Călin ca membru în Consiliul de Administrație al SC
Tetarom SA Cluj, stabilirea îndemnizației lunare fixe în sumă brută de 900 lei, aprobarea Contractului de mandat și
semnarea acestuia.
Art.3. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru membrii CA al SC Tetarom SA Cluj, modificarea
contractelor de mandat în mod corespunzator și semnarea actelor adiționale aferente, conform anexei la prezentul
proiect de hotărâre.
Art. 4. Se împuternicește Primarul Orașului Huedin Dr. Mircea MOROȘAN sau reprezentantul acestuia, să
voteze la ședința din data de 01.04.2016, pentru aprobarea Hotărârilor prevăzute la art. 1, 2, 3.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, SC Tetarom SA Cluj, Directia economică
din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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