
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

     

              H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contractul de mandat pentru domnul Edveș Călin Florin, administrator provizoriu desemnat 

prin Hotărârea Consiliului local nr. 79/26.06.2020,  stabilirea remunerației acestuia 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020. 

Având în vedere referatul nr. 8084/21.10.2020 înaintat de insp.Boca Paula din cadrul compartimentului 

Dezvoltare Durabila privind aprobarea contractului de mandat pentru domnul Edveș Călin Florin, administrator 

provizoriu desemnat prin H.C.L 79/26.06.2020 . 

 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi - până la numirea consiliului de 

administraţie, respectiv la finalizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii  

SALUBRITERM SERV S.R.L., dar nu mai mult de 4 luni. Pentru motive temeinice la expirarea termenului, 

părţile vor putea conveni prin act adiţional, prelungirea contractului până la maximum 6 luni. 

 Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2020 privind aprobarea înființării SC 

SALUBRITERM SERV S.R.L, având ca asociat unic UAT Huedin,  reprezentantă prin Consiliul Local al 

orașului Huedin. 

             Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea 

întreprinderii publice, în condiţiile legii, Actului constitutiv şi cele ale contractului de mandat, în limitele 

obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia 

în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. 

              Administratorul executiv va îndeplini orice acte necesare şi utile în vederea realizării obiectului de 

activitate al întreprinderii publice, exercitând puterile şi îndeplinind obligaţiile care îi sunt conferite şi stabilite 

prin contractul de mandat şi prin reglementările legale aplicabile. Remuneraţia, va consta într-o îndemnizaţie 

fixă lunară, sumă care va fi asigurată din bugetul societăţii Salubriterm Serv  S.R.L. 

               Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 8144/21.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.10.2020.  

   In temeiul prevederilor art.8, alin.3, 4 din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 republicată, art.129, alin.1, 

2  lit.a, alin.3,  lit.c, și 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 contractul de mandat pentru domnul Edveș Călin Florin, administrator provizoriu 

desemnat prin HCL 79/26.06.2020, si stabilirea remunerației acestuia în sumă brută lunară de 8600 lei, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se însușesc indicatorii de performanță ai Serviciului de alimentare cu energie termică  care 

trebuie să fie îndepliniți de administratorii SC SALUBRITERM SERV S.R.L, cu completările ulterioare, care 

pot fi aduse de către Consiliul de Administrație prin Planul de Administrare a Societății.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl. Edveș Călin,  Compartimentul  

Dezvoltare Durabilă și Comunicare,  Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.132/23.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3 

        Consilieri care n uau votat:   1  

        Votat pentru:   11 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


