ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobăarea indicatorilor de performanță, financiari și nefinanciari, conform planului de
administrare, la SC Transim SA Huedin.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere referatul nr.11839/15.12.2017 înaintat de Compartimentul Guvernanța
Corporativă din cadrul primariei orasului Huedin, pentru aprobarea indicatorilor de performanță financiari
și nefinanciari conform Planului de administrare la SC Transim SA, respectiv pentru numirea
reprezentantului U.A.T Huedin cât și a mandatului acestuia în A.G.A la SC Transim SA.
Luând act de demisia înregistrată sub nr. 11390/07.12.2017 a d.lui Nuț Ioan, din funcția de
președinte al A.G.A la SC Tansim SA.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 11840/15.12.2017 înaintat de primar și avizat de
comisia de administratie publică, juridica, de disciplina la ședința din data de 18.12.2017.
Având în vedere prevederile art. 111 (2) lit. b din Legea nr. 31/1990 a Societăţilor Comerciale
precum şi dispoziţiile art.1, 2.2 lit.b, pct.3, art.3, alin.2, lit.a, f, art. 25, 27, alin.1, art.28, 29, alin.1, 4, art.
30, alin.1, 3, art. 35, 47, alin.1, pct.1 60 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernața coroprativă a
intreprinderilor publice;
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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari conform planului de
administrare, la SC Transim SA Huedin, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă numirea reprezentantului autorității tutelare - Consiliul Local Huedin în
Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transim SA, în persoana d.nei ec. Giurgiu Marinela, domiciliată
în orașul Huedin, str. Trandafirilor nr. 62, posesoare a C.I, seria KX, nr. 912778 eliberată de S.P.C.L.E.P
Huedin la data de 14.09.2012, CNP 2680924125174.
Art.3. Se aprobă mandatul reprezentantului autorității tutelare - Consiliul Local Huedin, în
Adunarea Generală a Acționarilor la SC Transim SA Huedin.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Guvernanța
Corporativă din cadrul Primăriei orașului Huedin, reprezentantul A.G.A desemnat și conducerea SC
Transim SA Huedin.
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Consilieri total:
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La art. 3 votat pentru
Consilieri care nu au votat:

Preşedinte de şedinţă,
prof. Matiș Horea - Dorin

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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