R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație al SC Transim SA de la 5
membrii, la 3 membrii desemnați pentru o perioadă de 4 ani.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Având în vedere actele de demisie din funcția de membru în Consiliul de Administrație la SC Transim SA, a
d.lui Sanfira Ionut înregistrat sub nr. 7027/2016, a d.nei Resteman Florineta înregistrat sub nr. 7004/2016 și a d.nei But
Lucica înregistrat sub nr.7958/23.09.2016.
Luând în considerare actul de demisie din funcția de director al SC Transim SA, a d.lui Tămaș Dorin înregistrat
sub nr. 7160/2016.
Ținând seama de referatul nr. 7957/23.09.2016 înaintat de biroul resurse umane din cadrul Primăriei orașului
Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7961/23.09.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședinta din data de 26.09.2016.
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 ;
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 numărului membrilor Consiliului de Administrație al SC Transim SA de la 5
membrii, la 3 membrii desemnați pentru o perioadă de 4 ani.
Art. 2. Se aprobă desemnearea unui administrtator provizoriu a SC Transim SA până la finalizarea procedurii
de selecție a administratorului, cu o durată a mandatului de 4 luni, in persoana d.lui Creț Daniel, domiciliat în localitatea
Săcuieu nr. 119, Jud. Cluj, identificat cu CI. KX nr. 868293, C.N.P 1780214125178.
Art.3. Consiliul de Administratie va desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție,
durata mandatului fiind de 4 luni.
Art.4. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor la SC
Transim SA Huedin, în vederea numirii administratorilor provizorii menționați la art.2 până la finalizarea procedurii
de selecție a administratorilor.
Art.5. Se aprobă desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al SC Transim SA Huedin, în persoana
d.lui Tămaș Dorin, avand domicliul in orasul Huedin, str. Horea nr. 118, jud. Cluj, identificat cu CI, Seria KX 367146,
CNP. 1700331123140.
Art.6 Consiliul de Administratie va intreprinde toate dmersurile prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice.
Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administratie al SC
Transim SA Huedin.
Nr.95/30.09.2016

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilier care nu a votat
Votat pentru:
la art.2, și art.5
Votat impotriva: la art. 2 și art.5

Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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