ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea revocarii membrilor CA la SC Transim SA Huedin și numirea noilor membrii CA la SC
Transim SA Huedin

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Ținând seama de adresa înregistrată sub nr. 4101/02.05.2017 înaintată de către SC Transim SA Huedin, prin
care solicită emiterea unei singure Hotărâri de Consiliu Local având în vedere necesitatea efectuării operațiunilor de
modificare în actul constitutiv precum și în restul actelor care privesc activitatea desfășurată de către S.C. Transim
SA Huedin, resepctiv referatul nr. 4636/18.05.2017 înaintat de consilier juridic Tarcea Camelia.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local

nr. 13/29.01.2016 , Hotărârea Consiliului Local nr.

95/30.09.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 17/31.01.2017 și Hotărârea Consiliului Local nr. 52/31.03.2017, prin
care s-au revocat și numit noii membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. TRANSIM S.A., precum și directorul
general al S.C. TRANSIM S.A. cu sediul social în orașul Huedin, județul Cluj, str. Cîmpului, nr. 2, C.U.I. 202344,
nr. înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj J12/156/1991.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4651/19.05.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activităț i economico – financiare la sedinta din data de 22.05.2017.
În temeiul dispoziţiilor legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind
Guvernanța corporativă, 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

H O TARAS TE
Art.1. Se aprobă revocarea următorilor membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. TRANSIM S.A
Huedin: Gabor Ana Silvia, domiciliată în orașul Huedin, str. Poștei, nr. 4, județul Cluj ; Băican Ionuț Marius,
domiciliat în orașul Huedin, str. Avram Iancu, nr.40, județul Cluj și Sanfira Ionuț Adrian, domiciliat în orașul
Huedin, str. Luceafarului, nr.5, et.2, ap.9, judetul Cluj.
Art.2. Se aprobă revocarea d.nei Gabor Ana Silvia, domiciliată în orașul Huedin, str. Poștei, nr.4, județul
Cluj din funcția de președinte al Consiliului de Administrație.
Art.3. Se aprobă numirea noilor membrii ai Consiliului de Administrație al S.C. TRANSIM S.A. cu puteri
depline, cu darata mandatului de 4 ani :
- Creț Daniel Vasile – membru, domiciliat în loc. Săcuieu, nr. 119, județul Cluj, posesoar al C.I. Seria KX ,
nr. 868293.
- Simplicean Horea – membru, domiciliat în orașul Huedin, str. Trandafirilor, nr.21, județul Cluj, posesor
C.I. Seria KX, nr. 895690.
- Morar Liana Nicoleta – membru, domiciliată în orașul Huedin, P-ța. Republicii, nr.39, județul Cluj,
posesoare a C.I, seria KX, nr. 994848.
Art.4. Se aprobă numirea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. TRANSIM S.A. cu
durata mandatului până la data de 02.09.2018 dl. Tămaș Dorin Florin, domiciliat în orașul Huedin, str. Horea , nr.118
judetul Cluj , posesoar al C.I. seria CJ , nr 132145 , eliberat de SPCLEP Huedin la data de 13.05.2015.
Art.5. Se mandatează dl. Tămaș Dorin Florin, domiciliat în orașul Huedin, str. Horea, nr.118, județul Cluj,
posesoar al C.I. seria CJ, nr. 132145 , CNP 1700331123140 , eliberat de SPCLEP Huedin la data de 13.05.2015, să
semneze în numele și pentru S.C. TRANSIM S.A. Hotărârea Adunării Generale Ordinare privind modificările

ulterioare menționate în prezentul act, precum și orice alte documente necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj
și în fața tuturor organelor competente, având drept să reprezinte societatea în fața acestor organe precum și să
îndeplinească toate procedurile legale.
Art. 6. Cu data aprobării prezentului proiect de hotărâre se aprobă revocarea H.C.L nr. 69/31.03.2017.
Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredintează SC Transim SA Huedin.

Nr. 72/22.05.2017
Consilieri total:
15
Consilieri prezenţi:
14
Consilieri absenti:
1
Consilieri care nu participa la vot: 1
Votat pentru:
13

Preşedinte de şedinţă,
Prof. Biro Lajos
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

