ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI
HUEDIN

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Huedin în şedinţa extraordinară din data de (miercuri 20.05.2015, ora
14,30).
Primarul Orașului Huedin, Dr. Mircea Moroşan, investit în această funcţie prin Sentinţa Civilă nr.
234/2012, a Judecătoriei Huedin.
Având în vedere prevederile Legii 215/2001, prin care Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa
ordinară cel putin o dată pe lună, sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori situaţia o impune, în vederea
adoptării unor hotărâri sau soluţionarea orcăror alte probleme care ţin de Administraţia Publică Locală.
În temeiul art. 32, alin.1, art.60, alin.1, art. 39, alin.3, 4, şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei
Publice Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006, Consiliul Local Huedin se întruneşte în şedinţa extraordinara
la data de 20.05.2015, ora 14,30, la sediul acestuia din str. Horea nr.1 cu următoarea
O R D I N E D E ZI
1. Art.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea în limitele competențelor Consiliului Local Huedin și ale
Primarului orașului Huedin, asocierea UAT Huedin, conform Acordului de parteneriat anexat prezentei
hotăâri, în vederea depunerii SDL (Strategiei de Dezvoltare Locală) 2014 – 2020, pentru selecția “Asociației
Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum” în cadrul PNDR 2014 – 2020.
Art.2 Se menționează că UAT Huedin va face parte din parteneriatul Asociația Grupul de Acțiune
Locală Napoca Porolissum și că UAT Huedin nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL cu
finanțare prin PNDR 2014-2020.
Art.3 Se încredințează președintele“Asociației Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum”, d.na
Pășcoiu Adina Mihaela, cu mandat de reprezentare cu drepturi depline, în raport cu proiectul prezentat mai sus.
Art.4. Cu data emiterii noii hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.02.2014 se abrogă.
Art.5. Se mandateaza Primarul Orasului Huedin Dr. Mircea MOROSAN, sa participe si sa reprezinte
interesele orasului in cadrul asociatiei si sa semneze actele necesare depunerii SDL (Strategiei de Dezvoltare
Locală) 2014 - 2020 pentru selecția “Asociației Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum” în cadrul PNDR
2014 – 2020.
2. Art.1. Proiect de hotarare privind aprobarea majorării capitalului social al societăţii TETAROM S.A.
cu aportul în natură adus de Municipiul Cluj-Napoca, constând în teren în suprafaţă de 11.550 mp., cu nr.
cadastral 309920, înscris în CF nr. 309920 Cluj-Napoca.
Art.2. (1) Se însuşeşte raportul de evaluare a imobilului-teren în suprafaţă de 11.550 mp., situat în
municipiul Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 309920 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 309920, în proprietatea
Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
(2) Conform raportului de evaluare, valoarea imobilului identificat la alin (1) este de 308.000 euro,
echivalent a 1.365.000 lei, la cursul de schimb BNR euro/lei din data de referinţă a evaluării, respectiv
24.03.2015.
(3) Raportul de evaluare, întocmit de S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L., evaluator Marius
Şufană, se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă renunţarea la dreptul de preferinţă al Consiliului Local Huedin cu privire la
subscrierea şi vărsarea de aport pentru păstrarea cotei de participare la capitalul social.
Art.4. Se aprobă majorarea numărului de acţiuni, de la 1.414.051 acţiuni cu valoare nominală de 10
lei/acţiune, la 1.550.551 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei/acţiune, prin emiterea unui număr de 136.500
acţiuni noi, nominative şi emise în formă dematerializată, care se atribuie în totalitate acţionarului Municipiul
Cluj-Napoca, care subscrie şi varsă în totalitate aportul în natură, constând în terenul identificat la art. 1.
Art.5. Se aprobă noua structură a acţionariatului societăţii TETAROM S.A., ca urmare a emisiunii de
noi acţiuni, după cum urmează:
- Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj, 14.047.070 lei, din care 929.043 lei aport în numerar, un teren în
valoare de 71.357 lei şi un teren în în valoare de 13.046.670 lei, reprezentând 1.404.707 acţiuni, respectiv
90,5941% din capitalul social;
- Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, 1.370.900 lei, din care 5900 lei aport
în numerar şi un teren în valoare de 1.365.000 lei, reprezentând 137.090 acţiuni, respectiv 8,8414% din capitalul
social;
- Municipiul Dej, prin Consiliul local al municipiului Dej, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0090%
din capitalul social;
- Municipiul Gherla, prin Consiliul local al municipiului Gherla, 78.910 lei, reprezentând 7891 acţiuni, respectiv
0,5089% din capitalul social;
- Oraşul Huedin, prin Consiliul local al oraşului Huedin, 1.400 lei, reprezentând 140 acţiuni, respectiv 0,0090%
din capitalul social;

- Municipiul Turda, prin Consiliul local al municipiului Turda, 210 lei, reprezentând 21 acţiuni, respectiv
0,0014% din capitalul social;
- Municipiul Câmpia Turzii, prin Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii, 5620 lei, reprezentând 562
acţiuni, respectiv 0,0362% din capitalul social.
Art.6. Se aprobă modificarea şi completarea actului constitutiv şi a statutului societăţii, ca urmare a
majorării capitalului social cu aportul în natură adus de acţionarul Municipiul Cluj-Napoca, în baza art. 1-5 din
prezenta hotărâre, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se mandatează Domnul Viorel Găvrea – administrator si director general al TETAROM S.A.,
pentru întocmirea Actului constitutiv şi statutului actualizat al societăţii, în formă autentică, în condiţiile
prevederilor prezentei hotărâri şi pentru luarea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii Adunării
Generale a Acţionarilor, incluzând, dar fără a se limita, înregistrarea actului constitutiv şi statutului astfel
întocmit la Oficiul Registrului Comerţului, semnătura domnului Viorel Găvrea fiind în acest sens pe deplin
opozabilă TETAROM S.A şi acţionarilor acesteia.
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