
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

       H O T Ă R Â R E
         privind aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor societății Transim SA pentru
completarea numărului de membrii ai Consiliului de Administrație, cu un administrator ptovizoriu până  la
finalizarea  procedurii de selecție a administratorilor, propunerea unui administrator provizoriu și reluarea
procedurii de selecție  a administratorilor  pentru intreprinderea publică Transim SA.

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere referatul nr. 8431/20.09.2019 înaintat de Compartiment Guvernanța Corporativă din

cadrul Primăriei oraș Huedin, în vederea convocării Adunării Generale a Acționarilor societății Transim SA

pentru completarea numărului de membrii ai Consiliului de Administrație la SC Transim SA, cu un

administrator ptovizoriu până  la finalizarea  procedurii de selecție a administratorilor, propunerea unui

administrator provizoriu și reluarea  procedurii de selecție  a administratorilor  pentru intreprinderea publică

Transim SA.

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 8473/20.09.2019 înaintat de primar și avizat de

comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 23.09.2019.

Ținând seama de prevederile art.64/(1), alin.5 din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a

intreprinderilor publice completată și modificată  prin Legea nr.111/2016, HG 722/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice  de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011, respectiv art. 129, alin.1, 2, lit.b,

alin. 4, lit.a, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ.

     H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă  convocarea Adunării Generale a Acționarilor societății TRANSIM S.A, având

sediul în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, pentru completarea numărului de membri ai

Consiliului de Administrație cu un administrator provizoriu până  la finalizarea procedurii de selecție a

administratorilor.

Art.2. Se aprobă desemnarea unui administrator provizoriu la SC Transim SA  Huedin, pe o perioada

de maxim 6 luni până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor la SC Transim SA, cu sediul în

orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, in persoana d.nei Morar Cristina.

Art.3. Se aprobă  reluarea procedurii de selecție a administratorilor pentru intreprinderea publică

TRANSIM S.A.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  SC Transim SA si

Compartimentul Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei oraș Huedin

Nr.128/27.09.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 13
                                                                                                       Consilieri absenți:   2
                                                                                                       Votat pentru: 13
Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


