


Municipiului Turda in scopul susţinerii activitatii societăţii pentru indeplinirea obiectului de 
activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfasurarea in bune condiţii a 
activitatii, conform anexei nr. 1.

(2) Capitalul social al societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, avand ca asociat 
unic Municipiul Turda, prin aducerea ca aport in numerar a sumei de 610.000 lei, reprezen
tând contravaloarea a 61.000 parti sociale cu o valoare pentru fiecare parte sociala de 10 lei, 
de la capitalul social iniţial in suma de 10.000 lei, se majoreaza la capitalul social in suma de 
620.000 lei.

(3) Asociatul unic deţine toate părţile sociale si participa deplin (100 %) atat la beneficii, 
cat si la pierderi.

(4) Alocarea sumei prevăzute la alin. (1) se face din bugetul Municipiului Turda pe anul 
2019.

Art.2 Se aproba Procedura privind aprobarea si acordarea ajutorului individual de 
minimis reprezentat de participarea Municipiului Turda la majorarea capitalului social al 
societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL prin aport in numerar in cuantum de 610.000 
lei de la bugetul Municipiului Turda, prevăzută in anexa nr. 2.

Art.3. Se imputemiceste administratorul societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC 
S.R.L., domnul director Popescu Alin cetăţean român, născut la data de
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semneze actul constitutiv (statutul actualizat) si toate celelalte acte prevăzute de lege necesare 
in vederea realizării formalităţilor de modificare la Oficiul Registrului Comerţului Cluj.

Art. 4 La data adoptării prezentei hotarari, HCL nr. 250/22.11.2019 isi inceteaza aplicabili
tatea.

Art.5 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al municipiului 
Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Cluj, precum societăţii TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, Direcţiei economice, 
SAPL, în vederea ducerii la îndeplinire, si se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.
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