
R O M A N I A                                                     

JUD. CLUJ 

ORASUL HUEDIN 

CONSILIUL LOCAL                                                                  

 

 H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  vânzării prin licitaţie publică deschisă a imobilului în suprafaţă de  

1.280 mp teren- cladire birouri,  din cadrul SC Transim SA Huedin. 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2010. 

Având în vedere adresa nr. 282/2009 inaintată de SC Transim SA  privind scrisoarea 

de intentie  înaintată de SC Electric Line SRL, privind cumpărarea unui activ închiriat,  

respectiv Nota de Fundamentare nr. 174/2010  depusă de preşedintele Consiliului de 

Administraţie la SC Transim SA  sing. Lungu Ioan,  Procesul Verbal din data de  

11.11.2009  a Consiliului de Administraţie al SC Transim SA, respectiv Procesul Verbal nr. 

178/18.08.2010 a Consiliului de Administraţie al societăţii prin care s-a aprobat vânzarea  

în condiţiile legii, a imobilului în suprafaţă de 1280 mp,  teren din care clădire  birouri  în 

suprafaţă  de 220 mp, înscris în C.F. nr. 50306 Huedin, nr. cadastral 50516. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.  7722/2010 înaintat de primar şi 

avizat de comisia economică la şedinţa din data de 23.08.2010. 

Ţinând seama de prevederile art. 15 din legea nr. 137/2002, art.105, 106,107, 108,109 

din H.G nr. 577/2002, art.7, 10, 14,18, din Statutul SC Transim SA, cât şi prevederile art. 

36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale 

republicată.  

  

                                            H O T A R A S T E 

 

  Art. 1.Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, cu adjudecare 

la cel mai mare preţ obţinut pe piaţă, a imobilului în suprafaţă de 1.280 mp, teren din care  

clădire birouri în suprafaţă de 220 mp, înscris în CF nr. 50306 Huedin, Număr Cadastral 

50516. 

Art. 2 Se aprobă stabilirea preţului de ofertă ca prag de pornire a licitaţiei, să se facă 

printr-un raport de evaluare , raport efectuat de o firmă autoritată în acest sens.  

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Consiliul de 

Administraţie al SC Transim SA Huedin. 

 

 

 

 

Nr. 118/30.08.2010     Consilieri total:  15 

       Consilieri prezenti:  14 

       Votat pentru:   14 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

    Paşcalău Ionel       Contrasemnează Secretar, 

        Cozea Dan 

 

 

 


