R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
completarea Statutului și a obiectului de activitate al SC Transim SA
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere adresa nr. 1027/31.01.2017 înaintată de SC Transim SA Huedin, prin care
solicită aprobarea completării obiectului de acivitate al societății cu alte activități conform Codului
CAEN, pentru desfășurarea activității de salubrizare.
Ținând seama de referatul nr.1028/31.01.2017 înaintat de adm. Gabor Claudiu privind aporbarea
completării obiectului de acivitate al societății cu alte activități conform Codului CAEN pentru desfășurarea
activității de salubrizare.
Luând în considerare Actul Constitutiv al SC Transim SA și H.G. nr. 376/2003 privind transferul cu
titlu gratuit al pachetului majoritar de acțiuni la SC Transim SA Huedin, din proprietatea privată a statului în
proprietatea privată a orașului Huedin, Județul Cluj.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1029/31.01.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 31.01.2017.
Având în vedere prevederile art. 113 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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 completarea Statutului și a obiectului de activitate al SC Transim SA, cu
sediul în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, CF R 202344, ORC J12/156/1991, Tel.0264351465, cu
alte activitaăți conform Codului CAEN astfel:
–
Cod. 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
–
Cod. 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase;
–
Cod. 3821 - Tratarea și elimninarea deșeurilor neperculoase;
–
Cod. 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
–
Cod. 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor;
–
Cod. 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
Art. 2. Se mandatează conducerea SC Transim SA cu efectuarea demersurilor de modificare a
Statutului societatii conform prevederilor art. 1.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Transim SA și Direcția
economică din cadrul Primăriei orasului Huedin.
Nr. 19/31.01.2017
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Votat pentru:

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

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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