R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind modificarea art.1 din H.C.L nr. 29/24.02.2017 în vederea numirii unui nou membru în Comisia
de selecție/evaluare în vederea desemnării membrilor C.A pentru societățile comerciale de interes local, în
persoana doamnei Boca Paula si aprobarea numirii unui administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii
de selecție a administratorilor pentru intreprinderea publică TRANSIM S.A.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018.
Având în vedere referatul nr.8204/21.09.2018 înaintat de Compartiment Guvernanța Corporativă
din cadrul Primăriei oraș Huedin prin care solicita desemnarea unui membru in Comisia de
Seletie/evaluare a membrilor in Consiliului de Administrație la SC Transim SA, respectiv pentru numirea
unui administrator provizoriu la SC TRANSIM SA pana la finalizarea procedurii de selectie a
administratorilor.
Tinand seama de Hotărârea Consiliului Local nr.126/2018 privind convocarea A.G.A la SC
TARNSIM SA, Hotărârea Consiliului Local nr.29/2017 privind desemnarea comisiei de verificare a cererilor
și dosarelor candidaților pentru ocuparea funcției de membru în C.A la SC TARNSIM SA și luând în
considerare necesitatea înlocuirii unui membru a comisiei, respectiv a d.lui Brândaș Marian cu d.na Boca
Paula.
Avand in vedere actul de demisie nr.8168/20.09.2018 a doamnei Morar Liana Nicoleta in calitate de
membru in CA si tinand seama de necesitatea functionarii CA cu un numar de cel putin 3 membrii, se impune
desemnarea unui administrator provizoriu in locul acesteia pana la finalizarea procedurii de desemnare a
membrilor in CA.
Ținând seama de prevederile art.2, aln.2,lit.b,c, art.64/3,64/4 din OUG 109/2011 privind guvernanța
Corporativă a intreprinderilor publice completată și modificată, art.11 aln.1,3,4 din HG 722/2016.
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.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 29/24.02.2017 în vederea
numirii unui nou membru în Comisia de selecție/evaluare în vederea desemnării membrilor Consiliului de
Administrație pentru societățile comerciale de interes local, în persoana doamnei Boca Paula -insp.asistent
Resurse umane.
Art.2. Se aprobă numirea unui administrator provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție a
administratorilor pentru intreprinderea publică TRANSIM S.A, in persoana d.lui Edves Calin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Guvernanța
Corporativă din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Andriescu Mihai
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