
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
              
             H O T Ă R Â R E 
aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale, cu denumirea SALUBRITERM SERV SRL , având 
unic asociat Unitatea Administrativ Teritorială ORAŞUL HUEDIN, persoană juridică de drept 

public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, reprezentată prin Consiliul Local al 

Oraşului Huedin  ca autoritate deliberativă, cu sediul în oraşul Huedin, str. Horea , nr. 1, jud. 
Cluj. 
 

 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020. 
 Având în vedere referatul nr. 4069/27.05.2020  înaintat de insp. Boca Paula din cadrul Primăriei 

Huedin, prin care se propune aprobarea inițierii procedurilor  pentru înființarea unei societăți comerciale 

cu răspundere limitată, de interes local, cu asociat unic Oraș Huedin prin Consiliul Local  Huedin, cu 

sediul  în oras Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj. 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr.4695/25.06.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economcio – financiare la ședința din data de 26.06.2020. 

Luând în considerare prevederile art. 8 alin (3) lit. d), f)  şi 28 alin (2) din Legea nr. 51/2006 – 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică;Art. 6 alin. (1) lit. e), f) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;Legea 325/2006 Legea serviciului public de 

alimentare cu energie termică, Capitolul VI din Legea nr.31/1990 a societatiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; - art. 60, alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice., O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 

interes local, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare 

* Prevederile  art. 92 alin. (1), (2) lit. b), art. 129, alin. (2) lit. a) şi  d) şi art. 131 din OUG 57/2019 

Codul Administrativ   

      H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea unei societăţi comerciale, cu denumirea SALUBRITERM 

SERV SRL, , având unic asociat Unitatea Administrativ Teritorială ORAŞUL HUEDIN, persoană 

juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, reprezentată prin 

Consiliul Local al Oraşului Huedin  ca autoritate deliberativă, cu sediul în oraşul Huedin, str. 

Horea , nr. 1, jud. Cluj. 

Art. 2. Se aprobă stabilirea sediului societăţii SALUBRITERM SERV S.R.L. la adresa 

oraşul Huedin , str. Horea, nr, 1, jud. Cluj, sens în care se împuterniceşte primarul oraşului 

Huedin să semneze contractul de comodat, având ca obiect stabilirea sediului societăţii, Huedin , 

str. Horea, nr, 1, jud. Cluj,   conform modelului prevăzut în Anexa 2. 



Art. 3. Se aprobă constituirea capitalului social în cuantum de 400 000  lei divizat  în 4000 

de parţi sociale, cu o valoare nominală de 100 lei / parte socială, aparţinând în totalitate asociatului unic 

ORAŞUL HUEDIN, reprezentând aportul Asociatului unic. 

Art. 4. Durata pentru care se înfiinţează SALUBRITERM SERV  SRL este nedeterminată, 

începând cu data înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului Cluj. 

Art. 5. (1) Obiectul principal de activitate al societăţii este cel codificat conform codului 

CAEN : 3511 Producția de energie electrică. 

Această clasă include :  

- activitatea  instalațiilor generatoare de energie electrică, incluzând centrale termice, 

nucleare, hidroelectrice, cu turbine de gaze, diesel și energie recuperabilă. 

(2)Societatea va putea desfăşura, în subsidiar, şi alte activităţi secundare precum; 

Cod CAEN: 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
Cod CAEN: 8130 Activităţi de întreţinere peisagitică 
Cod CAEN: 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 
 Art. 6. (1) Se aprobă desemnarea  dl. Edveş Călin - Florin, cetăţean român, născut la data 

de în 31,07,1981, jud. Cluj, domiciliat în Oraş Huedin, str. Moţilor nr. 21 Jud. Cluj , posesor al 

C.I., CJ 353945, eliberat de SPCLEP  Huedin, la data de 09,07,2018 CNP 1810731124248, ca  
administrator provizoriu să efectueze toate demersurile şi să semneze orice cerere sau acte 

necesare pentru înregistrarea şi înmatricularea societăţii SALUBRITERM SERV S.R.L., cu 

asociat unic oraş Huedin  prin Consiliul local al oraşului Huedin, pentru deschiderea contului de 

capital al societăţii, precum şi în faţa tuturor instituţiilor şi autorităţilor abilitate. 
            (2) Administratorul reprezintă societatea în relaţia cu terţii şi în justiţie. 
 Art. 7. Se aprobă Actului Constitutiv al SALUBRITERM SERV  S.R.L., conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 8. Se aprobă modelul cadru al contractului de mandat, conform Anexei nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 
 Art. 9. Se împuterniceşte primarului oraşului Huedin , dl DR. Mircea Moroşan, ca în 

numele şi pentru asociatul unic, să semneze Actul Constitutiv al SALUBRITERM SERV S.R.L., 

precum şi orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Art. 10. Cheltuielile necesare înfiinţării SALUBRITERM SERV  S.R.L. se asigură din 

bugetul local al oraşului Huedin. 
Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl.Edveș Călin, 

Compartimentul Dezvoltare Durabilă și Direcția economică  din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 
 

Nr. 79/26.06.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Votat pentru:   14 
        Consilieri care nu au votat:   1 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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