
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOT|RÂRE 
Privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentantilor Consiliului 

Local în societătile comerciale la care orasul este acţionar sau asociat 
 
Consiliul local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam]; 
           Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul si 
capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona si de a gestiona, în cadrul 
legii, în nume propriu si în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 
 În temeiul prevederilor art.14 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unitătile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie; 
        Văzând Expunerea de motive nr.13959 din 19.09.2013 prin care Primarul orasului Tg Neamt propune 
unele măsuri pentru exercitarea mandatului reprezentantilor Consiliului Local în societătile comerciale la care 
orasul este acţionar sau asociat; 
             Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13959  din 19.09.2013, inaintat de catre 
Aparatul permanent al Consiliului Local si Secretarul orasului; 
           Ţinând cont de rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. c), ale art. 45 alin. 1 si ale art. 115 alin 1 lit b) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
          Art.1 – Se limitează mandatul persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Consiliului Local al 
orasului Tg  Neamt, în societătile comerciale la care orasul este acţionar sau asociat, în sensul că la stabilirea 
indemnizatiei lunare a membrilor A.G.A., vor vota un cuantum maxim de 500 lei/lună, pentru o sedintă si 
pentru mai mult de o sedintă, cu mentiunea că nerespectarea mandatului atrage revocarea acestuia; 
          Art.2 – Primarul orasului Tg Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului si Membrii A.G.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
          Art.3 – Secretarul ora[ului T̀ rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r̂ ri 
institu]iilor [i persoanelor interesate. 
Nr. 170 
din 26.09.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Marian Mihaela 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
   Total consilieri locali     19 
   Prezenti             18              
   Pentru                 18             
   Împotrivă            -               
   Abtineri                -             
 


