
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAnB
privind aprobarea modific[rii Statutului societltii Transim S.A. in vederea stabilirii unui num[r de trei
administratori pentru intreprinderea publicd Transim S.A.

Consiliul Local Huedin intrunit in gedin{a ordinard din data de 24.06.202L
In conformitate cu statutul societ[fii Transim S.A., Cap. V art. 13 administratorii societ[,tii sunt aleqi de

Adunarea Generald a Ac,tionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeqi. Consiliul de
adminishatie al societatii cuprinde un numar de 5 membri.

IntrucAt administratorului Cre! Daniel Vasile i-a expirat mandatul in data de 29 .05 .202I, se impune : a.;

completarea num[rului de administratori prin declansarea unei proceduri de selec,tie sau b) modificarea
statutului societatii in vederea reducerii numdrului de administratori la 3.

Avdnd in vedere referatul nr. 4671108.06.202I inaintat de Capota Ancuta Ioana, inspector asistent in
cadrul Compartimentului Guvernanfd Corporativd din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oragului
Huedin, prin care propune aprobarea modific[rii Statutului societlfii Transim S.A. in vederea stabilirii unui
numdr de trei administratori pentru intreprinderea publici Transim S.A, mandatarea reprezentantului
Consiliului Local Huedin in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Transim S.A. d-nul Popa pol
Vasile pentru aprobarea modific[rilor la statutul societdfii Transim S.A privitoare la numlrul de administratori
;i mandatarea d.lui Matig Cdlin Traian avAnd calitatea de pregedinte al Consiliului de administrafie, s[ semneze
in numele si pentru societatea TRANSIM SA, orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj in
vederea modificarii statutului societilii qi in fala tuturor organelor competente, avAnd drept sd reprezinte
societatea in fafa acestor organe, si indeplineascd toate procedurile legale.

Tinand seama de proiectul de hotdrAre nr.469918.06.2021 inaintat de primar ;i avizat de comisia pentru
activitati econbomcio - financiare la gedinta din data de 16.06.202I.

LuAnd in considerare prevederile art.l, art.2.2lit.b, pct.3, pct. 4 lit a,b, c, art.28 alin I,2,3, din O.U.G
nr. \09120II privind guvernanta corporativa a inheprinderilor public e, art. I73 lit. m, art. I3i alin.I, 2 dinLegea
3I11990 privind societdfile comerciale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, art. I29, alin.1, 2,lit.a, si art.
196, alin.l,lit.a din OUG nr. 5712019 privind CodulAdministrativ.

HOTARA$TE
Art.l. Se aprob[ modificarea Statutului societd.tii Transim S.A. in vederea stabilirii unui num[r de trei

administratori pentru intreprinderea publicl Transim S.A.
Att.2. Se mandateazd reprezentantul Consiliului Local Huedin in Adunarea General[ Extraordinard a

AcJionarilor S.C. Transim S.A. d-nul Popa Pol Vasile pentru aprobarea modificdrilor la Statutul societd{ii
Transim S.A privitoare la numdrul de administratori.

Art.3. Se mandateazd dl.Matig Cilin Traian av6nd calitatea de pregedinte al Consiliului de
administrafie, s[ semneze in numele gi pentru societatea TRANSIM SA, orice documente necesare la ORC de
pe ldngd Tribunalul Cluj in vederea modificdrii statutului societdfii gi in fala tuturor organelor competente,
avdnd drept sd reprezinte societatea in fafa acestor organe, sd indeplineascd toate procedurile legale.

Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredintpazd, Compartimentul Guvernanta
Corporativi din cadrul Primdriei oragului Huedin Ei SC Transim SA.

Nr.84124.06.2021 Consilieri total: 15

Consilieri prezenfi: 15

Consilieri care nu au votat: 1

Votat pentru: 14

Pregedinte de gedinfd,

Prof.Matig Horea - Dorin
Contrasemneazd, Secretar General UAI,

Cozea Dan


