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

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea constituirii Parcului Industrial TETAROM în condițiile stabilite prin Acordul de

Asociere încheiat intre Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere adresa nr. 1902/11.07.2019, 1917/11.07.2019  a SC TETAROM SA și Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 16/10.07.2019 prin care solicită aprobarea realizarii unui parc industrial in
Comuna Luna  cu denumirea generica de, Parcul Industrial TETAROM V ,, pe un teren in suprafata de
115 ha, in vederea stimularii investitiilor  directe, autohtone si străine, in industrie, servicii, cercetare
științifică și dezvoltare tehnologică  și inovare, dezvoltare regionala, dezvoltarea intreprinderilor  mari,
mijlocii și mici, și crearea de noi locuri de muncă, si Hotararea  CJC nr. 130/2019 .

Ținand seama de Contractul de Asociere nr. 2920/05.09.2019 Judetul Cluj,  nr. 5100/058.09.2018
-  Comuna Luna și nr. 24625/05.09.2018 cu Municipiul Câmpia Turzii.

Având în vedere referatul nr.6750/19.07.2019 înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei
Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 6751/19.07.2019 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism la ședința din data de 22.07.2019.

Tinând cont 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. 129, alin.1, 2,
lit.a, alin.3, lit.d, art. 139, art. 196 alin. 1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

     H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă constituirea Parcului Industrial TETAROM în condițiile stabilite prin Acordul de

Asociere încheiat între Județul Cluj, Comuna Luna și Municipiul Câmpia Turzii.

Art.2. se aprobă  stabilirea persoanelor care să  semneze din partea acționarului, cererea pentru

acordarea  titlului de parc industrial și declarația de eligibilitate.

Art.3. se aprobă  mandatarea TETAROM de a semna toate actele și a depune toate demersurile

conforme legislației parcurilor industriale în vederea obținerii titlului de parc industrial în Comuna Luna.

Art. 4. Se aprobă demararea procedurii de selecție pentru funcția de administrator rămasă vacantă

în urma incetării mandatului d.lui Morar Marian din calitatea de administrator neexecutiv în Consiliul de

Administrație  al  SC  TETAROM SA,  și  aprobarea  ca  procedură  de  selecție  să  se  reralizeze  de  către

expertul independent, specialist în recutarea resurselor umane, în baza acordului cadru existent la

autoritatea tutelară.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Huedin.

Nr.98/ 25.07.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14
                                                                                               Consilieri absenti:   1

     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemneaza Secretar General UAT Huedin,
ing. Dongolo Csaba  Dan COZEA
LS………………………


