
R O M A N I A                                                  
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL     

                                                     
H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  complectării  art. 6 din cap. II – ,,  Scopul și  obiectul de activitate al societății,, din Statutul SC
Transim SA,  cu  completarea  obiectelor de activitate cu două coduri noi conform cod CAEN 3530, respectiv 4677, 

 la SC Transim SA  Huedin.

         Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară   din data de 20.03.2014.
Având în vedere adresa nr.12/06.03.2014 înaintată  de SC Transim SA,  prin care solicită completarea

obiectelor de activitate  cu două coduri noi conform cod CAEN 3530, respectiv 4677,  respectiv referatul nr. .
1553/06.03.2014  înaintat de direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.

Ținând seama de prevedeerile HG. 376/2003, prin care Consiliul Local Huedin a bodândit calitatea de
acționar la SC Transim SA cu un procent de 96,34%  din capitalul social al societatii,   cât  și a procoloului nr. M.P
1229/30.05.2003 de predare  -  preluare a acțiunilor deținute de APAPS la SC Transim SA în proprietatea privată
al orașului Huedin, Jud. Cluj.

Luând in considerare proiectul de hotărâre  nr.  1554/2014  înaintat  de primar și  avizat  de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 20.03.2014.

In temeiul prevederilor cap. II –,,  Scopul și  Obiectul de activitate al societătii,, din Statutul SC Transim SA
, HG. 376/2003, art. 36, alin.1,2, lit.a, alin.3, lit.c, şi art. 45 din legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale
republicată.

H  O T Ă R Ă  Ș T E

    Art. 1.Se aprobă  complectarea  art. 6 din cap. II – ,,  Scopul și  obiectul de activitate al societății,, din
Statutul SC Transim SA,  cu  completarea  obiectelor de activitate cu două coduri noi conform cod CAEN 3530,
respectiv 4677, astfel: 

   -     4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor Aceasta clasa include -comertul cu ridicata al
deseurilor si resturilor metalice si nemetalice si al materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea,
separarea, demontarea bunurilor uzate, cum sunt automobilele, in scopul obtinerii de piese reutilizabile,
ambalarea si reambalarea, depozitarea si livrarea, dar fara un proces real de transformare. In plus, deseurile
achizitionate si vandute au o valoare remanenta Aceasta clasa include de asemenea: -dezmembrarea
automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor si a altor echipamente pentru a obtine si revinde piese utilizabile
     -    3530 Furnizarea de abur si aer conditionat Aceasta clasa include: -producerea, colectarea si distributia
aburului si a apei calde pentru incalzit, obtinerea de energie si alte scopuri -producerea si distributia de aer
rece -producerea si distributia de apa refrigerata pentru racire -producerea de gheata, in scop alimentar sau
nealimentar

                                                       
    Art. 2 Se mandatează  Directorul  SC  Transim SA  în vederea completării  obiectului  de activitate

al SC Transim SA, cu  activitățile  prevăzute la art.1.
 

    Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  SC  Transim SA
Huedin.

 

Nr. 45/20.03.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat  pentru : 15

Preşedinte de şedinţă,
Dr. Dreve Ioan Contrasemnează Secretar,

Cozea Dan
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