
ROMANIA                                                                                                                                                                
JUDETUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  unificării într-un singur act administrativ a Hotărilor Consiliului Local nr. 95/30.09.2016,

17/31.01.2017 si 52//31.03.2017 privind activitatea SC Transim  SA  Huedin

             Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale.
    Tinând seama de  adresa înregistrată sub nr. 4101/02.05.2017 înaintată de către SC Transim SA Huedin, prin
care solicită emiterea unei singure Hotărâri de Consiliu Local având în vedere necesitatea efectuării operatiunilor de
modificare în actul constitutiv precum si în restul actelor care privesc activitatea desfăsurată de către S.C. Transim
SA Huedin, resepctiv referatul nr.  4151/03.05.2017 înaintat de consilier juridic Tarcea Camelia.

Având în vedere necesitatea efectuării operatiunilor de modificare în actul constitutiv si în restul  actelor
societă?ii, inclusiv la Oficiul Registrului Comertului, urmare a modificărilor aprobate prin Hotărârile de Consiliul
Local nr. 95/30.09/2016,  17/31.01.2017 si 52/31.03.2017, fapt ce necesită emiterea unei singure  H.C.L. care să
cuprindă toate prevederile din hotărârile emise anterior, fapt ce va duce la reducerea substantială a cheltuielilor  de
modificare a actului constitutiv si a celorlalte acte ale societătii, privitoare la modificarea numărului membrilor in
Consiliul  de Administratie,  desemnarea unui  administrator  provizoriu,  a unui  director  provizoriu, imputernicirea
reprezentantului Consiliului Local Huedin în Adunarea Generala a Actionarlor, desemnarea preseditnelui CA la SC
Transim SA, modificarea art.1, 2 din H.C.L nr. 95/2016, desemnarea mebrilor CA la SC Transim SA Huedin.

Luand in considerare proiectul  de hotărâre nr. 4383/2017 înaintat de primar si avizat de comsia  pentru
activităti economico – financiare la sedinta din data de 12.05.2017.
       În  temeiul  dispoziţiilor  legii  nr.  31/1990  privind  societatile  comerciale,  OUG  nr.  109/2011  privind
guvernan?a corporativă,  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 S T E

Art.1. Se aprobă modificarea numărului membrilor Consiliului de Administratie al SC Transim SA de la 
5 membrii, la 3 membrii desemnati pentru o perioadă de 4 ani.

Art.2. Se aprobă desemnearea unui administrtator provizoriu a SC Transim SA până la finalizarea procedurii
de selectie a administratorului,  cu o durată a  mandatului  de 4 luni, in persoana d.lui  Cret Daniel,  domiciliat în
localitatea Săcuieu nr. 119, Jud. Cluj, identificat cu CI. KX nr.  868293, C.N.P 1780214125178.

Art.3.  Consiliul  de  Administratie  va  desemna  un  director  provizoriu  până  la  finalizarea  procedurii  de
selectie, durata mandatului fiind de 4 luni.                                                                                                                    

Art.4. Se împuterniceste reprezentantul Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Actionarilor la SC
Transim SA Huedin,  în vederea numirii  administratorilor provizorii mentionati la art.2 până la finalizarea procedurii
de selectie a administratorilor.

Art.5. Se  aprobă  desemnarea presedintelui  Consiliului  de  Administratie al  SC Transim SA Huedin, în
persoana d.lui Tămas Dorin, avand domicliul in orasul Huedin, str. Horea  nr. 118, jud. Cluj, identificat cu CI, Seria
KX 367146, CNP 1700331123140.

Art.6. Consiliul de Administratie va intreprinde toate dmersurile prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

Art.7. Se aprobă modificarea art.2  din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/30.09.2016,  în sensul prelungirii
cu încă două luni a  mandatului de administrator provizoriu la  SC Transim SA a d.lui Cret Daniel având domiciliul
în localitatea Săcuieu nr.119, identificat cu C.I, Seria  KX nr. 868293 respectiv pe perioada 30.01.2017 – 31.03.2017.

Art. 8. Se aprobă modificarea  art. 1 din H.C.L nr. 95/2016 în sensul majorării numărului membrilor C.A la
SC Transim SA de la 3 la 5 membrii.

Art.9. Se aprobă desemnarea ca membrii în C.A la SC Transim SA a d.lui  Simplicean Horea cu domiciliul
în orasul  Huedin,  str.  Trandafirilor  nr.21, CI Seria   KX nr.  895690,  si  a  d.lui Cret  Daniel  având domiciliul  în
localitatea Săcuieu nr.119,  identificat cu C.I.Seria  KX nr. 868293.

Art.10. Se aprobă  parcurgerea procedurii prevăzute de O.U.G nr. 109/2011 prvind Guvernanta Corporativă,
în vederea selectiei  unui membru în Consiliul de Administratie la SC Transim SA Huedin.

Art.11. Se aprobă desemnarea ca membru în Consiliul de Administratie la SC Transim SA a d.nei Morar
Liana – Nicoleta  cu domiciliul în orasul Huedin, str. P.ta Republicii nr. 39, ora? Huedin, identificată cu CI Seria  KX
nr. 994848.
              Art. 12. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredintează  Directia economica din cadrul
primariei orasului Huedin si SC Transim SA.
Nr. 69/12.05.2017  

               Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
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