
                  R O M A N I A  

JUDEŢUL  CLUJ 

CONSILIUL LOCAL 

AL ORAŞULUI HUEDIN     

                          

    

     P R O C E S  -  V E R B A L 

            Încheiat azi 16.03.2022 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Huedin. 

            Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în 

conformitate cu  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 Consilieri total 15, consilieri prezenţi 13, consilieri absenți 2 (Simplicean Horea Dan, Farkaș 

Marius). 

 Dl. Secretar Cozea Dan declară deschisă ședința și solicită propuneri pentru desemnarea 

președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. 

D.na viceprimar o propune ca presedintă de ședință pe d.na Stângă Mariana. 

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propuerea inițială și se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Dl.Secretar Cozea Dan supune la vot  procesul verbal al ședinței din data de  25.02.2022, nefiind 

propuneri de modificare se supune la vot și se aprobă în unanimitate în forma prezentată. 

D.na consilier Stîngă Mariana supune la vot  ordinea de zi care se aprobă în uanimitate. 

D.na consilier Stîngă Mariana prezintă proiectul de hotărâre nr.2177/09.03.2022 înaintat de primar 

si avizat de comisia de specialitate privind aprobarea Planului de Selecție - COMPONENTA 

INTEGRALĂ-pentru desemnarea unui număr de doi membri ai Consiliului de Administrație al societătii 

SALUBRITERM SERV. SRL, cu sediul în orașul Huedin, str. Horea, nr.1, jud. Cluj,. CUI. 43156365, 

J12/3222/2020 și a SCRISORII DE AȘTEPTĂRI, pentru poziția de membri în Consiliul de Administrație.  

D.na insp. Resteman Florineta menționează că a prezentat Consiliului Local forma modifificată a 

Scrisorii de așteptări, arătând că aceste modificări vizează doar calendarul de termene. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 2 abțineri (Ciota Marius 

Iosif și Nicola Anamaria). 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif  menționează că nu deține statutul societății.  

D.na consilier Stîngă Mariana prezintă proiectul de hotărâre nr. 2173/09.03.2022 înaintat de primar 

și avizat de comisia de specialitate, privind aprobarea încetări mandatului celor doi membri numiți prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/29.08.2014, în Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea 

TRANSIM S.A,aprobarea desemnării unei persoane în calitate de reprezentant-supleant al Consiliului 

Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANSIM S.A și aprobarea mandatului 

reprezentantului  Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru societatea TRANSIM S.A.   

Dl. consilier Mereu Liviu îl propune pe dl. Abrudean Cristian, ca reprezentant-supleant al 

Consiliului Local Huedin în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANSIM S.A 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif întreabă ce se înțelege prin membru supleant, considerând că ar 

trebui numiți doi reprezerntanți în Adunarea Generală a Acționarilor. 

Dl. Secretar Cozea Dan răspunde d.lui Ciota Marius Iosif menționând că persoana desemnată cu 

aceiași calitate înlocuiește pe dl. Popa Pol Vasile, desemnat deja ca reprezntnat în A.G.A, Legea permițând 

să fie desemnate maxim 2 persoane, sens în care se poate considera ca amendament propunerea d.lui Ciota 

Marius Iosif, respectiv desemnarea a încă o persoană având această calitate. 

Se supune la vot acest amendament și se aprobă în unanimitate. 

Se supune prin vot secret desemnarea d.lui Abrudean Cristian ca reprezentnat în A.G.A la SC 

Transim propunere aprobată cu 13 voturi pentru.  

Dl.consilier Ciota Marius Iosif consideră că în prima fază demisiile foștilor reprezentanți în A.G.A 

trebuie publicate în Monitorul Oficial și după aceaia având loc numirea înlocuitorilor.  



Dl. secretar Cozea Dan menționează că aceste operațiuni se vor face concomitent, conform 

proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi. 

 D.na consilier Stîngă Mariana prezintă proiectul de hotărâre nr. 2175/09.03.2022 înaintat de primar 

și avizat de comisia de specialitate, privind aprobarea reluării procedurii de selecție a unui număr de doi 

administratori  pentru intreprinderea publică Transim S.A, cu sediul în orașul Huedin, str. Câmpului,  nr. 2,  

jud Cluj, aprobarea Planului de selecție-componenta INIȚIALĂ, pentru desemnarea membrilor Consiliului 

de Administrație al societății TRANSIM S.A, aprobarea convocării Adunării Generale a Acționarilor pentru 

aprobarea procedurii de selecție și a planului de selecție Componenta INITIALA, a societății Transim SA. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 2 abțineri (Ciota Marius 

Iosif și Nicola Anamaria)  

D.na consilier Stîngă Mariana prezintă proiectul de hotărâre nr. 1431/15.02.2022 înaintat de primar 

și avizat de comisia de specialitate privind aprobarea adoptării unor măsuri privind funcționarea SC 

Transim SA. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif întreabă pe d.na Resteman Florineta cu privire la numirea celor 

două persoane respectiv dl. Gabor Dumitru  Florin și dl. Corchiș Daniel Aurel, menționând că nu poate fi 

desemnată mai mult de o persoană care are calitatea de funcționar public. 

Dl.primar menționează că dl. Gabor Dumitru Florin este consilierul personal al primarului nu este 

funcționar public, fiind clar o diferență între statutul acestuia și a celorlalți funcționari publici. 

Dl. consilier Ciota Marius Iosif menționează că nu au apărut publicate demisiile d.nei Resteman 

Florineta și Matiș Călin. 

Dl. Primar menționează că în cel mai scurt timp acestea vor fi publicate. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă 11 voturi pentru și 2 abtineri (Ciota Martius 

Iosif, Nicola Anamaria). 

Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat 

prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Preşedinte de şedintă,   Secretar General UAT, 

 Prof. Stîngă Mariana                                        Cozea Dan 

 


