R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzarii activelor-teren și construcții în suprafață de 6550 mp,din patrimoniul
SC Transim S.A Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021.
Consiliul Local Huedin este actionar majoritar și autoritate publică tutelară pentru
intreprinderea publică Transim S.A , deținând o cota de participare de 98,63% din capitalul social al
acesteia.
Având în vedere referatul nr. 4001/12.05.202 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 vânzării unor bunuri (terenuri și construcții)
aparținând SC Transim S.A.
Ținând seama de Hotârârile Consiliului Local nr. 149/28.10.2019, nr. 201/23.12.2019, nr.
18/31.01.2020, nr. 19/31.01.2020, nr. 32/28.02.2020, nr. 73/29.05.2020, nr. 84/26.06.2020, H.C.L
nr.85/26.06.2020.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4124/14.05.2021 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru activități economico – fiannciare la ședința din data de 18.05.2021.
In temeiul prevederilor art.8, lit.e din Statutul SC Transim SA, art 24 al 1,3, art 26 din OUG
88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale cu modificarile si completarile, art.2, alin.1 din
Legea nr. 173/2020, Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 78, 79, 105, alin.1, art.106, 107, 108, 109, alin.1, 2, art.110
din HG nr. 577/2002, art.2, lit.b, art.3, lit.d si d^1 art. 24^1, alin.1, lit.a ,alin.3, art.26, art 58-60,
art.81,82,87,88 din O.U.G nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi
completările ulterioare; OUG. Nr. 166/2020, art.2, alin.3, 4, lit.b din OUG nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, art. 129,
alin. 6 lit. b art.139 și art. 196, alin.1, lit.a, art.311, art.334-346, art.363 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă vânzarea activelor-teren și construcții în suprafață de 6550 mp, înscrise pe
cadastral nr.53783 Huedin din patrimoniul SC Transim S.A Huedin, intreprindere publică la care
Consiliul Local Huedin are calitatea de acționar majoritar.
Art.2. Se aprobă efectuarea vânzării la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat
prin raport de evaluare întocmit în condițiile legii și valoarea de inventar a imobilului.
Art.3. Se aprobă organizarea licitaţiei publice în vederea selectării evaluatorului, persoana
fizică sau juridică, autorizată în condiţiile legii.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Transim SA,
Compartimentul Guvernanța Corporativă și Direcția economică din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Prof. Matiș Horea -Dorin
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Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

