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

                                                                          

                                                                                            H O T Ă R Â R E
          privind  aprobarea desemnării d.nei Resteman Florineta ca membru în Consiliul de Administrație  la SC
Transim SA  și a d.nei  Lucica Manuela But  ca membru în Consiliul de Administrație  la SC Transim SA Huedin.

                Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016
Ținând seama de actul de demisie din funcția de membru în Consiliul de Administrație la SC Transim

SA,  a d.lui  Băican Ionuț Marius.
Ținând seama de actul de demisie  din funcția de membru în Consiliul de Administrație la SC Transim  SA,

a d.nei Gabor Ana – Silvia.
Luând în considerare Procesul Verbal 648/22.01.2016 privind comunicarea persoanelor care au depus

CV-uri  în vedrea analizei acestora de  către comisia  constituită în baza  dispoziției primarului  nr.  340/2014, in
urma expirarii termenului de depunere a acestor documente  și  în urma  efectuării procedurii de publicitate  în
două ziare a  anunțului privitor la  selecția candidaților  pentru desemnarea celor doi membrii  în Consiliul  de
Administratie la SC Transim SA Huedin.

Având în vedere referatul nr.717/25.01.2016 înaintat de comisia  constituită prin dispoziția nr.340/2014,
prin care se propune desemnarea în locurile rămase vacante în urma demisiilor celor doi membrii din Consiliul
de Administrație la SC Tranim SA Huedin, a d.nei Resteman Florineta și a d.nei Lucica Manuela But.

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 649/2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 25.01.2016.
            Ținând  seama de 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, art.3, pct.2, lit.a,b,c,d, art 25, 27, alin.1, art.28, alin.1, art  29, art. 30, 35,
60 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, ;

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 desemnarea d.nei Resteman Florineta având domiciliul în orașul Huedin , str. Zorilor nr.
13, jud. Cluj, ca membru în Consiliul de Administrație  la SC Transim SA  în locul d.lui Băican Ionuț.

Art.  2.  Se aprobă desemnarea  d.nei  Lucica  Manuela  But  având  domiciliul  în localitatea  Negreni,  str.
Principala nr. 273 A,  Jud. Cluj,  ca membru în Consiliul de Administrație  la SC Transim SA  în locul d. Nei Gabor
Ana Silvia.

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

 
Nr. 13/29.01.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat  la art.1:                                  14
Votat la art.2:                  12, împotriva 2

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


