R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/30.09.2016, în sensul prelungirii
cu încă două luni a mandatului de administrator provizoriu la SC Transim SA

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Ținând seama de necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2016 privind numărul membrilor
Consiliului de Administrație a SC Transim SA respectiv de la 3 la 5 membrii și de prelungire de la 4 luni la 6 luni a
administratorului provizoriu desemnat prin art.2 din HCL nr. 95/2016 respectiv a d.lui Creț Daniel domiciliat în
localitatea Săcuieu nr. 119, identificat cu CI Seria KX nr. 868293 până la desemnarea de către Consiliul de
Administrație după parcurgerea procedurii de selecție a directorului SC Transim SA.
Având în vedere Procesul Verbal nr.922/27.01.2017 înaintat de comisia de verificare a dosarelor candidaturilor
depuse pentru selecția membrilor CA la SC Transim SA, prin care a fost propusă desemnarea a doi membrii.
Având în vedere prevederile art. 111 (2) lit. b din Legea nr . 31/1990 Legea Societăţilor Comerciale precum şi
dispoziţiile art.1, 2.2 lit.b, pct.3,lit.b, art.3, pct.2, lit.a,b,d, art.3.2, art 27, alin.1, art.28, alin.1,2, 3,4, 6, 7, art 29, art. 30,
35, 60 , 64.1, alin.3, 4, 5, 64.3, 64.4, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice,art.
III din legea nr. 111/2006 ;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 923/27.01.2017 inaintat de primar și avizat de comisia pentru activități
economico – financiare la sedinta din data de 31.01.2017.
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (2), lit.a, alin.3, lit.c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei
Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/30.09.2016, în sensul prelungirii cu
încă două luni a mandatului de administrator provizoriu la SC Transim SA a d.lui Creț Daniel având domiciliul în
localitatea Săcuieu nr.119, identificat cu C.I, Seria KX nr. 868293 respectiv pe perioada 30.01.2017 – 31.03.2017.
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L nr. 95/2016 în sensul majorării numărului membrilor C.A la SC
Transim SA de la 3 la 5 membrii.
Art.3. Se aprobă desemnarea ca membrii în C.A la SC Transim SA a d.lui Simplicean Horea cu domiciliul în
orașul Huedin, str. Trandafirilor nr.21 , CI Seria KX nr. 895690, și a d.lui Creț Daniel având domiciliul în localitatea
Săcuieu nr.119, identificat cu C.I.Seria KX nr. 868293.
Art.4. Se aprobă parcurgerea procedurii prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 prvind Guvernanța Corporativă, în
vederea selecției unui membru în Consiliul de Administrație la SC Transim SA Huedin.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează presedintele Consiliului de
Administrație al SC Transim SA Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru :la art.1 , 2, 4
Votat pentru: la art.3

Preşedinte de şedinţă,
Edveș Laura
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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