ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobăarea revocarii revocarea mandatelor cenzorilor S.C. TRANSIM S.A, numirea pe o
perioada de 3 ani, a auditorului financiar Societatea GRADIENT SRL, mandatatrea d.lui TĂMAȘ
DORIN-FLORIN să semneze în numele și pentru societatea TRANSIM SA Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale.Având în vedere referatul nr. 11968/18.12.2017 înaintat de
Compartimentul Guvernanța Corporativă pentru aprobarea revocarii mandatelor cenzorilor la SC Transim
SA Huedin, respecitv pentru numirea pe o perioada de 3 ani a , auditorului financiar.
Tinand seama de Certificatul constator nr. 129530/25.10.2017 emis de ORC de pe langa Tribunalul
Cluj. Luand in considerare Procesul verbal de selectie – oferte nr. 11190/2017 inaintat de comisia de
adjudecare, prin care în urma selectării ofertelor cu privire la ,,contractare servicii auditor statutar la SC
Transim SA, a fost desemnată SC Gradien SRL cu sediul in Cluj Napoca str. Decebal nr. 2/4 jud. Cluj,
J12/458/2000, RO 12945822 cu un pret de 8000 lei/an plus TVA.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 11979/18.12.2017 înaintat de primar ș iavizat de
comisia de administratie publica, juridica, de disciplină la ședinta din data de 18.12.2017.
Având în vedere prevederile art. 160 din Legea nr. 31/1990 a Societăţilor Comerciale precum şi
art. 47 , alin.1 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernața coroprativă a intreprinderilor publice; , Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice , art. 34 din Legea nr. 82/1991, Legea nr. 162/2007.In 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 revocarea mandatelor cenzorilor S.C. TRANSIM S.A., dupa cum urmează:
- Se revoca mandatul cenzorului IMRE IOAN domiciliat în Huedin, str. Cimpului, nr. 19, jud.
Cluj, posesor al C.I. seria CJ nr. 207289 eliberat de SPCLEP Huedin la 03.06.2016, CNP
1590516310287.
- se revoca mandatul cenzorului MIZGAIU ANGELA-LIA domiciliata în Huedin, str. Garii, nr.
54, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria CJ nr. 163201 eliberata de SPCLEP Huedin la 02.10.2015, CNP
2721001125197.
- se revoca mandatul cenzorului LOI DACIAN-AUREL domiciliat în Huedin, P-ta Republicii, nr.
8, bl. H6, sc. B, et. 1, ap. 4, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 981299 eliberat de SPCLEP Huedin la
23.07.2013, CNP 1730901191340.
- se revoca mandatul cenzorului supleant ROTARU ANDREEA domiciliata în Huedin, Aleea 1
Mai, bl. B1, sc. 1, ap. 3, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 835667 eliberata de SPCLEP Huedin la
06.09.2011, CNP 2860808124247, urmare a expirarii mandatului.
Art.2 Se aprobă numirea pe o perioada de 3 ani, a auditorului financiar societatea GRADIENT
SRL cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal, nr.2, ap. 4,jud. Cluj, CIF RO 12945822, Numar de
ordine in Registrul Comertului J12/458/2000, reprezentata legal de catre auditor financiar GROZA
ALEXANDRU cetatean roman, nascut in loc. Stupin jud. Salaj la data de 18.07.1946 , domiciliat in ClujNapoca, str. Gherasim Domide nr.13 jud. Cluj, posesor al C.I.Seria CJ nr.125500 eliberat de SPCLEP
Cluj-Napoca la data de 08.04.2015, CNP 1460718120674, in calitate de administrator al societatii.
Art.3 Se mandateaza dl. TAMAS DORIN-FLORIN cetatean roman, nascut in comuna Citcau,
jud. Cluj, domiciliat in oras Huedin, str. Horea, nr. 118, jud. Cluj, identificat prin CI seria CJ nr. 132145,
eliberata la 13.05.2015 de SPCLEP Huedin, CNP 1700331123140, avand calitatea de presedinte al
Consiliului de administratie, sa semneze in numele si pentru societatea TRANSIM SA hotararea Adunarii

Generale ordinare a Actionarilor, precum si orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj
si in fata tuturor organelor competente, avand drept sa reprezinte societatea in fata acestor organe, sa
indeplineasca toate procedurile legale.
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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