
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARARE 
pentru modificarea HCL nr.48/30.03.2011 privind majorarea capitalului social 

al SC PRIM LOCATO SRL Tirgu Neamt 
 
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind  societatile  comerciale; 
 Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, ale Legii 
bugetului de stat pe anul 2011,  nr.286;  
 Avand in vedere adresa nr.100 din 17.02.2012 inaintata de SC PRIM LOCATO SRL Tirgu 
Neamt, prin care se solicita aprobarea majorarii capitalului social , cu suma achitata din bugetul de 
venituri si cheltuieli a anului 2011 al Orasului Tirgu Neamt;  
 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 4304 din 17.02.2012 inaintata de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Financiar Contabilitate- Implementare 
proiecte din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin. (3) lit.c si art.45 alin.1 ,  din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 Art.1. Majorarea capitalului social al SC PRIM LOCATO SRL Tirgu Neamt, cu suma de 
126.300 lei; 
  Art.2. Majorarea capitalului social cu suma de 125.037 lei constituie aportul `n numerar al 
asociatului majoritar al societatii, respectiv Orasul T`rgu Neamt ; 

 Art.3. Majorarea capitalului social cu suma de 1.263 lei constituie aportul `n numerar al 
asociatului societatii, respectiv SC Civitas Com SRL T`rgu Neamt ; 

 Art.4.  Capitalul social al SC PRIM LOCATO SRL Tirgu Neamt  devine in suma 127.300 
lei, iar valoarea nominala a unei parti sociala avand valoarea de 1.273 lei . Orasul Tirgu Neamt  
avand 99 parti sociale  si  SC Civitas Com SRL T`rgu Neamt  , o parte sociala ; 

 Art.5.  ~mputerniceste pe d-na Barsan Raluca Mihaela – consilier juridic  al SC PRIM 
LOCATO SRL T`rgu Neamt pentru a `ntocmi si semna - actul aditional de modificare a actului 
constitutiv al societatii , precum si pentru intocmirea si semnarea actului constitutiv actualizat al 
societatii si `nregistrarea acestor documente la Oficiul Registrului Comertului Neamt. 

 Art.6. Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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din 29.02.2012 

Pre[edinte de [edin]\, 

                                             Consilier: Boac\ Dan 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 



 


