
 R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     
 
                                                                                                H O T Ă R Â R E
                                         privind aprobarea  majorăii capitalului social la SC Transim SA Huedin

                   Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 31.10.2014
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 120/29.08.2014  prin care sa aprobat completarea obiectului de activitate

al SC Transim SA Huedin, și ținând seama de necesitatea adoptării măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor
societătii  prin majorarea capitalului social.

Ținând  seama  de  adresa  nr.  75/24.10.2014   a  SC  Transim  SA   Huedin,  inregistrata  sub  nr.
8198/24.10.2014 privind propunerea  spre analiza și aprobarea Consiliului Local Huedin, a majorării capitalului social
al SC Transim SA Huedin, cu un număr de 120.000 acțiuni în valoare totală de 300.000 lei,  în vederea dezvoltării și
diversificarii activității, si avand in vedere  Hotărârea nr. 6/24.10.2014 al Consiliului de Administrație SC Transim SA
Huedin, respectiv referatul nr.8202/27.10.2014  înaintat de Direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.  

Având în vedere proiectul de hotarare nr. 8203/2014  înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 27.10.2014.

  Luînd în considerare prevederile Statutului SC Transim SA Huedin, art. 110, alin.1, art. 111, 112, 113, lit.f, art.
114,  alin. 1, 2, art. 115 alin.1, art. 142, art. 204 , art. 210, 212,  219, din Legea nr. 31/1990  cu modificarile si completarile
ulterioare, privind societățile comerciale, OUG 109/2011, respectiv art.45 din Legea nr. 215/2001 republicată. 
depun prezentul 

              H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1  Se aprobă majorarea capitalului social la SC Transim SA Huedin, cu sediul social  în jud. Cluj, oraș Huedin,
str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, Număr de înregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991,  prin
majorarea valorii nominale a actiunilor existente de la 2,5 lei la 5 lei prin aport in numerar cu suma de 295.422,50  lei,  a
acționarului Consiliul Local al Orasului Huedin cu sediul în Huedin, str. Horea nr. 1, jud. Cluj.

Astfel, capitalul social al TRANSIM SA cu sediul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344,
Numar de înregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991 va fi după majorare de 590.845 lei, împărțit in
118.169 acțiuni nominative,  în valoare nominală de 5 lei fiecare, în  întregime subscris și  vărsat de acționari, din care
580.040 lei contribuție a Consiliului Local al  Orașului Huedin, iar 10.805 lei  contribuție lista cu persoane fizice, cu un
număr de 116.008  acțiuni Consiliul Local al Orașului Huedin și 2.161 acțiuni lista cu persoane fizice, precum și cu o cotă
de participare la beneficii  și pierderi de 98,17% Consiliul Local al  Orașului Huedin  și 1,83% lista cu persoane fizice,
acționari cu participare totală la beneficii și pierderi de 100%, sens în care se va actualiza actul constitutiv al societății
TRANSIM SA.

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  direcția economică  din cadrul Primăriei
Orașului Huedin și SC Transim SA Huedin.

Nr. 145/31.10.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă,
Kapitan Zoltan                    Contrasemnează Secretar,

          Cozea Dan
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