R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţarea unui punct de lucru al societăţii SALUBRITERM SERV S.R.L, la sediul centralei
termice, str. P-ta Republicii nr. 8. oraș Huedin, Jud. Cluj.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 06.11.2020.
Având în vedere necesitatea obținerii autorizației de mediu, Societatea SALUBRITERM SERV SRL,
este obligată să solicite înființarea unui punct de lucru la sediul centralei termice din strada P-ta Republicii nr. 8,
conform PV PREDARE -PRIMIRE 7899/14.10.2020, a bunurilor de retur.
Consiliul Local Huedin, prin calitatea de administrator unic, poate hotărî asupra înființării de sedii
secundare, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, care sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale
societăţilor şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul
principal.
Ținând seama de referatul nr. 8586/03.11.2020 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul compartimentului
Dezvoltare Durabilă privind aprobarea înfiinţării punctului de lucru al societăţii SALUBRITERM SERV S.R.L,
la sediul Centralei Termice, str. P-ta Republicii nr. 8, oraș Huedin.
Luând în cosiderare proiectul de hotărâre nr. 8587/03.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activitati economico – financiare la ședința din data de 06.11.2020.
In conformitate cu 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; Legea 325/2006 , 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, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local,; Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale; Art. 92 alin. (1), (2) lit. b), art. 129, alin. (2) lit. a) şi d), art. 131, si art. 196 alin.1, lit.a din O.U.G
57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art.1.Se aprobă înfiinţarea unui punct de lucru al societăţii SALUBRITERM SERV S.R.L, la sediul
centralei termice, str. P-ta Republicii nr. 8. oraș Huedin, Jud. Cluj.
Art. 2. Obiectul principal de activitate al punctului de lucru pentru societatea SALUBRITERM SERV
SRL este cel codificat conform codului CAEN : 3511 Productia de energie electrica, care include - activitatea
instalatiilor generatoare de energie electrica; incluzând centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu
gaze, diesel si energie recuperabila.
Art. 3. 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, administrator provizoriu să efectueze toate
demersurile şi să semneze orice cerere sau acte necesare pentru deschiderea punctului de lucru a societăţii
SALUBRITERM SERV S.R.L., cu asociat unic oraş Huedin prin Consiliul local al oraşului Huedin, precum şi
în faţa tuturor instituţiilor şi autorităţilor abilitate care reprezintă societatea în relaţia cu terţii şi în justiţie.
Art. 4. Cheltuielile necesare înfiinţării punctului de lucru dar și în vederea obținerii autorizațiilor
necesare pentru SALUBRITERM SERV S.R.L. se asigură din bugetul societății.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează
provizoriu al SC Salubriterm Serv SRL Huedin, dl. Edveș Călin.
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