
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

 

     H O T Ă R Â R E 

 

 

privind aprobarea  revocării mandatelor administratorilor societatii Transim S.A, și mandatării reprezentantului  

Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Transim SA, dl. Popa Pol Vasile, în vederea 

semnării hotărârii adunării generale a acționarilor de revocare a mandatelor administratorilor SC Transim SA. 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară  din data de 30.07.2021. 

In vederea actualizării statutului societății Transim S.A și a operării tuturor modificărilor intervenite ca 

urmare a schimbării administratorilor societății la Oficiul Registrului Comerțului, se impune adoptarea unei 

Hotarâri a Adunării Generale a acționarilor societății, prin care se ia act de demisia unor membrii ai C.A, iar 

pentru alții se constată expirarea mandatului. 

Având în vedere actul înregistrat sub nr. 5766/19.07.2021 prin care dl. Pavel Simion Călin își înaintează 

demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Transim SA. 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 27/09.03.2021 prin care s-a luat act de demisia d.lui 

Simplicean Horea Dan din funcția de membru al Consiliului de Administratie al SC Transim SA.  

Ținând seama de referatul nr.5769/19.07.2021 înaintat de Potra Mihaela Anca în calitate de consilier 

juridic în cadrul Compartimentului Resurse Umane, prin care propune aprobarea: 

-  revocării mandatelor administratorilor societatii Transim S.A . 

- mandatării  reprezentantul  Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor  S.C. 

TRANSIM S.A.  d-nul Popa Pol Vasile în vederea  semnării hotărârii adunării generale a acționarilor de 

revocare a mandatelor administratorilor. 

Luând în considerare prevederile art. 2 alin 4 lit b din OUG 109/2001 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară  este instituția care poate să numească sau să revoce 

majoritatea membrilor organelor de administrare și de control,  art. 129, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3, lit.d, si art. 

196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

 

                 H O T Ă RĂ Ș T E 

 

Art.1.Se aprobă revocarea mandatelor administratorilor societății Transim S.A, cu sediul în orașul 

Huedin, str. Campului nr. 2, înregistrat la Oficiul Registrului Comerctului Cluj sub nr. J/12/156/1991, Cod Fiscal 

202344, astfel: 

- PAVEL-SIMION CALIN-IOAN domiciliat în oraș Huedin, str. Vladeasa, nr. 4A, jud. Cluj, urmare a 

demisiei; 

- SIMPLICEAN HOREA DAN domiciliat în oraș Huedin, str.Trandafirilor, nr. 21, jud. Cluj, urmare a 

demisiei; 

- CRET DANIEL VASILE domiciliat în comuna Săcuieu, sat Săcuieu, nr. 119, jud. Cluj, urmare a 

expirării mandatului; 

- MORAR LIANA NICOLETA domiciliată în oraș Huedin, P-ța Republicii, nr. 39, ap. 37, jud. Cluj, 

urmare a expirării mandatului; 

- OKOS RIGO ANDRAS domiciliat în oraș Huedin, str.Violetelor, nr. 16, jud. Cluj, urmare a expirării 

mandatului; 

- TAMAS DORIN-FLORIN domiciliat în oraș Huedin, str. Horea, nr. 118, jud. Cluj și din funcția de 

președinte al consiliului de administrație, urmare a expirării mandatului. 



 

 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a 

Acționarilor  S.C. TRANSIM S.A. d-nul Popa Pol Vasile, în vederea semnării hotărârii adunării generale a 

acționarilor de revocare a mandatelor administratorilor SC Transim SA. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Guvernanța 

Corporativă și SC Transim SA Huedin.  

Nr.93/30.07.2021     Consilieri total:    15 

Consilieri prezenţi:                 14 

Consilieri absenti                                       1 

       Votat pentru    10 

       Abrineri                                2  

                                                                              Consilieri care nu au votat                          2 

         

 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Prof.Matiș Horea - Dorin                           Cozea Dan 


