R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuarii unui raport de evaluare de catre o societate autorizata in acest
sens, pentru stabilirea valorii de piata a imobilelor (teren și construcții), din proprietatea S.C.
TRANSIM S.A. in vederea valorificarii prin vanzare
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019.
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al societății TRANSIM S.A., din data de
14.10.2019 prin care sa analizat ''Scrisoarea de intenție privind cumpărarea imobilelor aparținând
societătii Transim '', înaintată de ctre S.C. Olimp- Impex S.R.L. avand CUI RO 108135 , J 05/473/1992
prin adresa nr.26/08.07.2019, inregistrata la Primaria orasului Huedin cu nr. 7308/12.08.2019, constand in:
- cladirea magaziilor si 3170 mp curte, nr. Topo 1863/2:1863/3/1/1/1;
- platforma betonata in suprafata de 1400 mp, nr. Topo 1863/2:1863/1/1/1
- hala in suprafata de 350 mp. cu 780 mp platforma betonata , nr. Topo 1863/2: 1863/3/1/1/1
Tinand seama de referatul nr.9361/18.10.2019 înaintat de Compartiment Guvernanța Corporativă
din cadrul Primăriei oraș Huedin, prin care solicita aprobarea efectuarii unui raport de evaluare, in
vederea stabilirii valorii de piata a bunurilor (teren si constructii) apartinand societatii Transim SA.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 9412/18.10.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism la ședința din data de 21.10.2019.
Luând act de prevederile art. 8, lit.e din Statutul societatii Transim SA, , art. 2, alin3, 4, lit.b din
OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderlor publice cu modificarile si completarile
ulterioare art.2, lit.b din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile
ulterioare, art.24, alin. 1, 3, art. 26 din OUG nr. 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale cu
modificarile si completarile ulterioare, art.105, alin.1 , art.106, 107,108,109,110 din HG 577/2002 privind
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 88/1997, respectiv art. 129, alin.1, 2, lit.a, d,
art.139, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
H OTARASTE
Art.1. Se aprobă efectuarea unui raport de evaluare de către o societate autorizată în acest sens,
pentru stabilirea valorii de piață a imobilelor (teren și construcții), din proprietatea S.C. TRANSIM S.A. în
vederea valorificării prin vânzare, în conditiile legii, astfel:
- clădirea magaziilor și 3170 mp., curte, nr. Topo 1863/2:1863/3/1/1/1;
- platforma betonată în suprafață de 1400 mp., nr. Topo 1863/2:1863/1/1/1
- hala în suprafață de 350 mp., cu 780 mp., platforma betonată , nr. Topo 1863/2:1863/3/1/1/1
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Guvernanta
Corporativa din cadrul Primariei orașului Huedin și SC Transim SA Huedin.
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Contrasemnează Secretar General UAT,
Cozea Dan
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