ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorarii capitalului social la SC Transim SA Huedin

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale.
Luând în considerare prevederile H.G nr. 376/2003 prin care a fost aprobat transferul cu titlu gratuit al
pachetului majoritar de acțiuni la SC Transim SA Huedin, din proprietatea privata a statului, în proprietatea privată a
orașului Huedin, și Protocolul de predare – preluare a acestor acțiuni înheiat între APAPS sub nr. N /1229/30.05.2003
și Consiliul Local Huedin sub nr. 2581/24.03.2003.
Ținând seama de adresa Consiliului de Administrație al SC Transim SA Huedin nr.7/14.02.2017,
înregistrată sub nr.1472/15.02.2017 privind propunerea spre analiză și aprobarea Consiliului Local Huedin, a
majorării capitalului social al SC Transim SA Huedin, cu un număr de.40.000 de acțiuni în valoare totală de 200.000
lei, la o valoare nominală de 5 lei/acțiune, în vederea dezvoltării și diversificării activității.
Având în vedere adresa nr. 6071/25.05.2017 înaintată de către Consiliul Concurenței, prin care se avizează
proiectul de hotărâre nr.4382/2017 și nr. 4838/25.05.2017 privind aprobarea majorării capitalului social la SC
Transim SA Huedin, prin aport în numerar cu suma de 200.000 lei reprezentând un număr de 40.000 de acțiuni, la o
valoare nominală de 5 lei/acțiune.
Luând în considerare referatul nr. 4837/25.05.2017 înaintat de de către Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4838/25.05.2017 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activitati economico – financiare la ședinta din data de 26.05.2017.
Ținând seama de prevederile art. 2, alin.1, lit.h.1, lit. i, k, n, art. 7, alin.4, 5, 6, 15.1 din OUG nr. 77/2014
privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, cu modificarile la zi.
Luînd în considerare prevederile Statutului SC Transim SA Huedin, art. 110, alin.1, art. 111, 112, 113, lit.f,
art. 114, alin. 1, 2, art. 115 alin.1, art. 142, art. 204 , art. 210, 212, 219, din Legea nr. 31/1990 cu modificările și
completările ulterioare, privind societățile comerciale, OUG nr. 109/2011, respectiv art.45 din Legea nr. 215/2001
republicată.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social la SC Transim SA Huedin, cu sediul social în orașul
Huedin, jud. Cluj, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, Număr de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj
J12/156/1991, prin aport în numerar cu suma de 200.000 lei reprezentând un număr de 40.000 de acțiuni, la o
valoare nominală de 5 lei/acțiune, a acționarului Consiliul Local al Orașului Huedin cu sediul în Huedin, str. Horea
nr. 1, jud. Cluj, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează SC Transim San Huedin si Directia
economica din cadrul Primăriei Huedin.
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