
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
                    H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea constituirea comisiei de organizare a licitației competitivă cu strigare cu pas prestabilit  
organizată în vederea vânzării imobilelor(teren și construcții), proprietatea SC Transim SA, situate în 

orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, înscrise în cadastral nr. 53783 – Huedin, în suprafață de 6550 

mp. 
 
              Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020. 
 Având în vedere referatul nr. 4002/26.05.2020 înaintat de Capota Ancuta Ioana inspector asistent 

în cadrul compartimentului Guvernanță corporativă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 

orașului Huedin, prin care solicită  aprobarea desemnării comisiei de licitație competitivă cu strigare cu 

pas prestabilit, organizată în vederea vânzării imobilelor (teren și construcții), proprietatea SC Transim 

SA, situate în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, înscrise în cadastral nr. 53783 din Huedin, în 

suprafață de 6550 mp. 

 Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 4013/26.05.2020 îaintat de primar si avizat de comisia  

econbomica la sedinta din data de 29.05.2020.   

Luand în considerare prevederile art. 129, alin.1, 2, lit.b, alin.4, lit a, art.139 si art. 196, alin.1, lit.a 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.temeiul  

          H O T A R A S T E 
Art.1. Se aprobă constituirea comisiei de organizare a licitației competitivă cu strigare cu pas 

prestabilit organizată în vederea vânzării imobilelor(teren și construcții), proprietatea SC Transim SA, 

situate în orașul Huedin, str. Câmpului nr. 2, jud. Cluj, înscrise în cadastral nr. 53783 – Huedin, în 

suprafață de 6550 mp., astfel : 

- Pandrea Rodica    – director ex.economic       – președinte comisie  

- Haș Paul    – arhitect șef         - membru 

- Handraluca Mircea    – insp.compartiment executări silite            - membru 

- Pașcalău Adina    – insp. impozite și taxe locale        - membru 

- Danciu Florin     – cons.juridic compartiment executări silite- membru 

 

             Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Transim SA, Compartimentul 

Guvernanță Corporativă și Direcția Economică în cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.73/29.05.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              13  
        Consilieri absenti    0 
        Votat pentru:   13 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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