R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea mandateării reprezentantului Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a
Acționarilor S.C. TRANSIM S.A. d-na Giurgiu Marinela, în calitate de Presedinte A.G.A, să aprobe
unele hotărâri în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății TRANSIM S.A.
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020.
Ținând seama de referatul nr. 1743/21.02.2020 înaintat de Compartimentul Guvernanță
Corporativă din cadrul Primăriei orașului Huedin,prin care propune aprobarea mandatarii reprezentantului
Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TRANSIM S.A. d-na Giurgiu
Marinela , în calitate de Președinte AGA, să aprobe în cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii
TRANSIM S.A. următoarele:
Insușirea documentației cadastrale, întocmite în vederea dezmembrării imobilului situat în
Huedin,str. Câmpului nr.2 jud Cluj, cu numărul cadastral 50517, aprobata prin H.C.L nr. 201/23.12.2019.
Insușirea Raportului de Evaluare nr. 48| RCO|PJ| 2019, întocmit de S.C. ROMACOR
CONSULTING S.R.L, aprobate prin H.C.L nr. 201/23.12.2019, aprobat prin H.C.L nr. 201/23.12.2019.
Regulamentul de organizare a licitației competitive cu strigare cu pas prestabilit organizate
pentru vânzarea imobilului (teren+construcții aferente), proprietatea S.C. TRANSIM S.A cu număr
cadastral 53783 din Huedin, str. Cîmpului nr. 2 , jud. Cluj în suprafață de 6550 mp, aprobat prin H.C.L
nr. 19/31.01.2020.
Caietul de sarcini privind organizarea licitatiei, și aprobarea utilizării sumei obținute în urma
vânzării imobilului (teren și construcții), proprietatea S.C. TRANSIM S.A, prin procedura licitației
publice deschise numai cu acordul Consiliului Local - actionar majoritar și autoritate publică tutelară,
aprobat prin H.C.L nr. 19/31.01.2020.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1756/21.02.20250 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico-financiare la ședința din data de24.02.2020.
In temeiul prevederilor art.2, alin.3, lit.b, alin. 4 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, art.2, lit.b, 24,
alin.1, 3, si art. 26 din OUG nr. 88 /1997 privind privatizarea societatilor comerciale, art.105, alin.1, 106,
107, 108, alin.1, art.109, alin.1, 2, art.110, art. 58, 59, 60, 81, 82, 87, 88, din HG nr. 577/ 2002 privind
aporbarea normlor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997, respectiv art. 129, alin.1, 2, lit.a, alin.3,
lit.d, art.139, și art. 196, alin.1, lit.a art. 287, 311, 334, 346, 363, din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ
H OTARASTE
Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Adunarea

Generală a Acționarilor S.C. TRANSIM S.A. d-na Giurgiu Marinela, în calitate de Președinte
AGA, să aprobe în cadrul Adunării Generale a Actionarilor societatii TRANSIM S.A.
urmatoarele:
-

Insușirea documentației cadastrale, întocmite în vederea dezmembrării imobilului situat în

Huedin,str. Câmpului nr.2 jud Cluj, cu numărul cadastral 50517, aprobata prin H.C.L nr. 201/23.12.2019.
-

Insușirea Raportului de Evaluare nr. 48| RCO|PJ| 2019, întocmit de S.C. ROMACOR

CONSULTING S.R.L, aprobate prin H.C.L nr. 201/23.12.2019, aprobat prin H.C.L nr. 201/23.12.2019.
-

Regulamentul de organizare a licitației competitive cu strigare cu pas prestabilit organizate

pentru vânzarea imobilului (teren+construcții aferente), proprietatea S.C. TRANSIM S.A cu

număr

cadastral 53783 din Huedin, str. Cîmpului nr. 2 , jud. Cluj în suprafață de 6550 mp, aprobat prin H.C.L
nr. 19/31.01.2020.
-

Caietul de sarcini privind organizarea licitatiei aprobat prin H.C.L nr. 19/31.01.2020

-

Utilizarea sumei obținute în urma vânzării imobilului (teren și construcții), proprietatea S.C.

TRANSIM S.A, prin procedura licitației publice deschise numai cu acordul Consiliului Local - actionar
majoritar și autoritate publică tutelară, aprobat prin H.C.L nr. 19/31.01.2020.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Compartimentul

Guvernanta Corporativă din cadrul Primăriei orașului Huedin și SC Transim SA.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat pentru:

15
13
13

Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

