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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la „ASOCIAŢIA 
HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
______ 2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contribuţiei societăţii 
Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” 
pentru anul 2020, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul 
Cristian Octavian Matei.

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate: nr. 1 - pentru buget, finanţe, prognoze 
economice şi nr. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, 
agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului 
Local al municipiului Turda;

Ţinând cont de Hotararea nr. 40/10.12.2020 a Consiliului de Administraţie al 
societăţii Salina Turda S.A., înaintată Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr.
867/14.12.2020;/\

In baza prevederilor art. 12, alin. 2, art. 18A1 alin. 1, litera b şi Titlul XI din Legea nr. 
69/2000 privind educaţia fizica si sportul, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, ale OUG nr. 109/2011 
privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi ale Legii nr. 31/1990 
privind societăţile;/\ _

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. f, art. 136, alin.
1, alin. 2, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă contribuţia financiară lunară, pentru anul 2021 din partea societăţii 
Salina Turda S.A.către Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda, în cuantum de 165.000 lei.

Art. 2. Contribuţia financiară lunară pentru anul 2021 din partea societăţii Salina Turda 
S.A. către Asociaţia Handbal Club Potaissa Turda va fi virată în contul asociaţiei până cel 
târziu la data de 15 ale fiecărei luni.

Art. 3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a statutului Asociaţiei Handbal 
Club Potaissa Turda conform articolelor 1-2 din prezenta hotărâre.



Art. 4. Se împuterniceşte domnul Sarbu Paul-Marius, cetatean roman, născut la 
data de

j să semneze din partea Consiliului Local 
al Municipiului Turda Actul Constitutiv modificat şi actualizat al Asociaţiei şi Statutul 
modificat şi actualizat al Asociaţiei, precum şi procesul verbal al adunării generale a 
asociaţilor care va avea loc după emiterea prezentei hotărâri.

Art. 5. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor 
societăţii Salina Turda S.A. va avea mandatul expres de a pune în aplicare prezenta hotărâre, 
stabilind în cadrul AGA cele menţionate în prezenta hotărâre. Adunarea Generală a 
Acţionarilor societăţii Salina Turda S.A. va avea loc în regim de urgenţă, după momentul 
adoptării prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală, 
reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Societatea Salina Turda SA, societăţii 
Salina Turda Turda S.A, Asociaţiei Handbal Club Potaissa Turda, d-lui Paul Sarbu, în 
vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general 
al Municipiului TURDA 
Mihaela Elena Mărginean

http://www.primariaturda.ro
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Servii iul Administraţie Publică Locală 
Nr. J'O /17.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Turda priveşte aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la Asociaţia Handbal Club 
Potaissa Turda, pentru anul 2021.

In fapt, prin HCL 175/25.07.2013 Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat 
înfiinţarea Asociaţiei Handbal Club Potaissa Turda, avand ca si temei juridic in principal 
OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii.

Prin hotararea nr. 13/2017 Consiliul Local al Municipiului Turda, in dubla sa calitate de 
membru fondator al asocatiei Handbal Club Potaissa Turda, respectiv de organ tutelar al 
societăţii Salina Turda a aprobat cooptarea in cadrul asociaţiei a societăţii Salina Turda S.A. 
Contribuţia lunară a societăţii Salina Turda la activitatea asociaţiei a fost stabilita, pentru 
anul 2017 la suma de 100.000 lei, pentru anul 2018 la suma de 130.000 lei, iar pentru anii 
2019 si 2020, la suma de 165.000 lei.

Prin Hotararea nr. 40/10.12.2020, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Turda 
sub nr. 867/14.12.2020, Consiliul de Administraţie al societăţii Salina Turda propune 
contribuţia lunara pentru anul 2021 a societăţii la asociaţie in cuantum de 165.000 lei/luna.

Avand in vedere competenta exclusiva a consiliului local in materie, fiind vorba de o 
societate la care Municipiul Turda este unic acţionar supunem spre aprobare proiectul de 
hotarare in forma prezentata.

Competenta in materie a Consiliului Local este deasemenea generata si de calitatea 
Municipiului Turda de membru fondator al asociaţiei sus numite.

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. f, art. 136, alin. 
1, alin. 2, art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare, intrucat indeplineste 
cerinţele legale.

Şef Serviciu Administraţie Publică Locală 
Ioana Ursula Iftime

http://www.primariaturda.ro
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REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Turda priveşte aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la Asociaţia 
Handbal Club Potaissa Turda, pentru anul 2021.

In fapt, prin HCL 175/25.07.2013 Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat 
infiintarea Asociaţiei Handbal Club Potaissa Turda, avand ca si temei juridic in principal 
OG 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii.

Prin hotararea nr. 13/2017 Consiliul Local al Municipiului Turda, in dubla sa calitate de 
membru fondator al asocatiei Handbal Club Potaissa Turda, respectiv de organ tutelar al 
societăţii Salina Turda a aprobat cooptarea in cadrul asociaţiei a societăţii Salina Turda S.A. 
Contribuţia lunară a societăţii Salina Turda la activitatea asociaţiei a fost stabilita, pentru 
anul 2017 la suma de 100.000 lei, pentru anul 2018 la suma de 130.000 lei, iar pentru anii 
2019 si 2020, la suma de 165.000 lei.

Prin Hotararea nr. 40/10.12.2020, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Turda 
sub nr. 867/14.12.2020, Consiliul de Administraţie al societăţii Salina Turda propune 
contribuţia lunara pentru anul 2021 a societăţii la asociaţie in cuantum de 165.000 lei/luna.

Avand in vedere competenta exclusiva a consiliului Local in materie, fiind vorba de o 
societate la care Municipiul Turda este unic acţionar supunem spre aprobare proiectul de 
hotarare in forma prezentata. Competenta in materie a Consiliului Local este deasemenea 
generata si de calitatea Municipiului Turda de membru fondator al asociaţiei sus numite.

Consider oportum şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul 
de hotărâre în forma prezentată.

Primarul Municipiului Turda 
Cristian Octavian Matei

http://www.primariaturda.ro
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Către
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA 
Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 
38, 39, 40 şi 41 din data de 10.12.2020.
Alăturat, vă anexăm, Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 38, 39, 40 şi 41 din data 
de 10.12.2020.

Cu stimă,



HOTĂRÂREA fir. 40 din 10.12.2020
a

Consiliului de Administraţie 
al

Societăţii Salina Turda S.A.

Societatea „ SALINA TURDA"S.A. cu sediul social în Turda, Aleea Durgăului, nr. 
7, jud. Cluj, capital social 107.500 lei, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/1992/2009, CUI26128977, societate de tip închis,

Consiliul de Administraţie al societăţii SALINA TURDA S.A., întrunit în şedinţa din 
10.12.2020, ora 14:00, prin videoconferinţă.

in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, ale Legii 31/1990 
privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează cuantumul contribuţiei lunare către Asociaţia Handbal Club 
Potaissa Turda, în sumă de 165 000 lei/lună, pentru anul 2021.

Art. 2. Aprobarea acordării cuantumului contribuţiei lunare pentru anul 2021, este 
in competenta Adunării Generale a Acţionarilor, prezenta hotarare va fi înaintata unicului 
acţionar in vederea aprobării acesteia.

SOCIETATEA SALINA TURDA S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie* •

Dorin Apabidean


