
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

                  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea numirii administratorilor selectați în urma procedurii de selecție pentru 

intreprinderea publică din subordinea autorității publice tutelare Consiliul Local al Orașului Huedin  

S.C. TRANSIM S.A, și încetarea mandatului adminstratorului provizoriu desemnat prin H.C.L nr. 

125/24.09.2020. 

 

   Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

   Având în vedere referatul nr. 9592/11.12.2020  înaintat de Capota Ancuta Ioana, inspector 

asistent în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Aparatului de Specialitate al 

Primarului orașului Huedin, prin care propune  aprobarea numirii  administratorilor selectati in urma 

procedurii de selectie pentru intreprinderea publica din subordinea autorității publice tutelare Consiliul 

Local al Orașului Huedin S.C. TRANSIM S.A, și încetarea mandatului adminstratorului provizoriu 

desemnat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125/24.09.2020. 

    Ținând seama de faptul că, Consiliul Local Huedin este autoritate publică tutelară care 

exercită în numele unității administrativ teritoriale calitatea de acționar majoritar  la  intreprinderea 

publică  Transim S.A. cu o cota de participare  98.63% la capitalul social al acesteia și luând în 

considerare Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 125/24.09.2020 prin care a fost aprobată reluarea 

procedurii de selecție pentru intreprinderea publică Transim S.A. 

     Având în vedere procesul verbal nr. 8735/09.11.2020 al comisiei de selecție prin care s-a 

constatat depunerea unui număr de 4 dosare de candidaturi, iar prin procesul verbal nr. 

8803/11.11.2020 stabilindu –se  rezultatul selecției celor 4 dosare. 

    Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9637/11.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia  pentru activități economico – financiare și agricultură la ședința din data de 14.12.2020. 

   Luand în considerare prevederile, art.2, pct.10,  art.3, alin.2, lit.f,  art. 28, alin.3, art. 29 alin.7,  

8 , 9 din  OUG 109/2011, aprobata cu modificări prin Legea  nr.111/2016,  art. 129, alin.1, 2, lit.a, si 

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  numirea celor 4 administratori selectați în baza procedurii de selecție derulate  

pentru intreprinderea publică S.C TRANSIM S.A , astfel: 

           - Mocan Alina- Carmen, cetățean român, cu domiciliul în orașul Huedin, str. Vladeasa nr. 6A bl. 

F8,et.1  ap 3 jud Cluj, posesor al CI seria CJ nr. 426607, CNP 2810415125785. 

          - Resteman Florineta, cetățean român, cu domiciliul în orașul Huedin, str. Zorilor nr. 13,  jud 

Cluj, posesor al CI seria CJ nr. 125185, CNP 2660402125173. 

          - Matiș Călin - Traian, cetățean român, cu domiciliul în orașul  Huedin, str. P-ța.Republicii nr. 8 

bl. H6, et.3 , ap 10,  jud Cluj, posesor al CI seria CJ nr. 188186, CNP 1850216124245. 

          -  Pavel-Simion Călin-Ioan cetățean român, cu domiciliul în orașul Huedin, str. Vlădeasa nr. 4 A 

bl H.5 sc 1,  et.1, ap. 3,   jud. Cluj, posesor al CI seria CJ nr. 337121, CNP 1760401125204. 

Art. 2. Se aprobă încheierea contractelor de mandat cu administratorii numiți menționați la 

art.1. 



Art.3. Se aprobă  încetarea mandatului  adminstratorului provizoriu al societății Transim S.A , 

desemnat în baza Hotărârii Consiliului Local Huedin nr. 125/24.09.2020  în persoana d-nei Pașcalău 

Adina, cu domiciliul în orașul Huedin, str. Morii nr. 4 jud. Cluj,  având CNP  2841102124241.          

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează persoanele desemnate, 

SC Transim SA și compartimentul Guvernanța Corporativă din cadrul Primariei orașului Huedin. 

 

Nr.170/18.12.2020 

 

      Consilieri total:          15 

      Consilieri prezenţi:                        15 

 

      La art.1. votat pentru :Mocan Alina-Carmen       12  

          impotriva:                                         3 

          

   votat pentru: Resteman Florineta          12 

          imppotriva:            3 

    

   Votat pentru:Matiș Călin – Traian         14 

   impotriva:            1 

     

   Votat pentru: Pavel-Simion Călin-Ioan 13 

          impotriva:            2 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 

 

 

 

 


