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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

     H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea desemnării comisiei formată din specialiști în recrutarea resurselor umane care 
să verifice cererile și dosarele depuse de candidații la ocuparea funcției de membru în Consiliul de 
Administrație  la SC Transim SA 

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Ținând  seama  de  dispozitia  nr.  126/16.02.2017  privind  desemnarea  comisiei   formată  din

specialiști  în  recrutarea  resurselor  umane care să  verifice  cererile  și  dosarele  depuse de candidații  la

ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație  la SC Transim SA

Luând în considerare adresa Spitalului  Orășenesc Huedin prin care se  desemnează în comisia  de

specialiști în recrutarea resurselor umane, d.na ec. Mudure Marcela  - sef serviciu resurse umane din cadrul

Spitalului Orășenesc Huedin.

Ținand seama de proiectul de hotărâre nr. 1631/20.02.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 20.02.2017. 

Având în vedere prevederile art. 29, alin.3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

intreprinderilor publice, 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;

        H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă desemnarea comisiei formată din specialiști în recrutarea resurselor umane care să

verifice  cererile  și  dosarele  depuse  de  candidații  la  ocuparea  funcției  de  membru  în  Consiliul  de

Administrație  la SC Transim SA  astfel:

- Brândaș Marian – referent III superior-  Resurse Umane         - Primăria Huedin

- Potra Mihaela – inspector I debutant-  Resurse Umane            - Primăria Orașului Huedin 

 - Mudure Marcela -  economist -  șef serviciu Resurse Umane  -  Spitalul Orășenesc Huedin

Art.2 Comisia mai sus desemnată, în urma verificării dosarelor depuse va întocmi un raport și va face

propuneri privind desemnarea candidaților care îndeplinesc criteriile de numire a membrilor în Consiliul de

Administrație la SC Transim SA Huedin.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  comisia mai sus desemnată

    

Nr. 29/24.02.2017 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Edveș Laura                        Cozea Dan
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