
                                                                                                                                                                          
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurii de selecție a administratorilor la 
SC Transim SA Huedin

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

Având în vedere necesitatea aprobării Regulamentului privind stabilirea procedurii de selecție a

administratorilor  la SC Transim SA,  și  luând în considerare adresa nr. 530124/2016  înaintată de  către

Ministerul Finantelor Publice - Direcția Generală de  Legislație și  Reglementare  în Domeniul  Activelor

Statului,  prin care solicită a dispune măsurile necesare pentru urgentarea declanșării procedurii de selecție

a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, conform OG. nr. 109/2011, la

nivelul tuturo intreprinderilor publice, respectiv referatul nr.10170/23.11.2016, înaintat de consilier juridic

Tarcea Camelia.

Ținând seama  de  proiectul  de  hotărâre  nr.  10171/23.11.2016  înaintat  de  primar  și  avizat  de

comisia pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.11.2016.

Având în vedere prevederile art. 111 (2) lit.  b din Legea nr . 31/1990 Legea Societăţilor Comerciale

precum şi dispoziţiile art.1, 2.2 lit.b, pct.3,lit.b,  art.3, pct.2, lit.a,b,d, art.3.2, art 27, alin.1, art.28, alin.1,2, 3,4,

6, 7,   art   29, art. 30,  35,  60 ,  64.1, alin.3, 4,  5, 64.3, 64.4, din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a intreprinderilor publice, art. III din Legea nr. 111/2016 ;

În  temeiul  dispoziţiilor  art.  36,  alin  (2),  lit.a,  alin.3,  lit.c  şi  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001,  a

Administraţiei Publice   Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind  stabilirea  procedurii  de selecție  a administratorilor  la  SC

Transim SA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  comisia  de  selectie  a

administratorilor, pentru administratorii SC Transim SA Huedin. 
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Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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