
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 
PROIECT 

HOT|RÂRE 
 
pentru inlocuirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local din Adunarea Generala a Actionarilor la 

SC CIVITAS COM SRL TG NEAMT 
 

 Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam];  
Av^nd `n vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ\]ile comerciale, republicat\; 

art.37 din legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare; HCL 73/04.07.2012; HCL 82/23.07.2012; HCL 141/02.08.2013. 

Adresa nr.4/17.09.2015 primita din partea grupului PNL Tg Neamt ( 10 consilieri locali) si 
inregistrata sub nr.19210/18.09.2015. 

Analiz^nd Expunerea de motive inaintata de Grupul PNL Tg Neamt (consilier i locali) nr.19211 
din 18.09.2015  [i Raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic -contencios din cadrul 
Primariei Tg Neamt si Aparatul propriu al Consiliului local,  nr.19298  din 21.09.2015. 

~n conformitate cu prevederile art.  36 alin.2 lit.a, alin.3 lit. ”c” [i ale art. 45 alin.5, alin.6 pct.14 
si art.115 din Legea nr. 215/2001,  republicata, cu modific\rile [i complet\rile ulter ioare,   privind 
administra]ia public\ local\ republic\; 
                                                            HOT|R|{TE : 
 
        Art. 1.  Se modifica art.1 din HCL nr.82/23.07.2012 ( pentru modificarea punctului nr.2 din anexa 
nr.1 la HCL nr.73 din 04.07.2012 privind numirea componentei AGA si CA de la SC Civitas Com 
SRL Tg Neamt pentru mandatul 2012-2016) astfel : se inlocuieste domnul consilier Timisescu Vasile 
cu ___________________. 
         Art. 2.  Se modifica art.1 din HCL nr.141/02.08.2013 ( pentru modificarea punctului nr.3 din 
anexa nr.1 la HCL nr.73 din 04.07.2012 privind numirea componentei AGA si CA de la SC Civitas  
Com SRL Tg Neamt pentru mandatul 2012-2016) astfel : se inlocuieste domnul consilier Marian 
Viorel cu ___________________. 
          Art.3 Orice prevedere contrara prezentei isi inceteaza aplicabilitatea . 
         Art. 4.  Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r̂ r i 
institu]iilor [i persoanelor interesate prin Compartiment Administratie publica locala. 

 
Ini]iator, 

Grupul PNL din  Consiliul local  al o ra[ului Tîrgu Neamţ, 
                          1 .Aciocârlănoae Aurel 
                          2 .Burlacu  Ion 
                          3 .Boca Ioan  Doinel 
                          4 .Buruiană Mihai 
                          5 .Cozma Dumitru- Daniel 
                          6 .Humulescu  Trăi an 
                          7 . Luca Dorica 
                          8 .Stoica Mihai-Doru 
                          9 .Turluianu Daniel-Niţă 
                         10.Vrînceanu Maria 

                Avizat legalitate,      
                      Secretar, 
          jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 



 
 

                       
Primaria orasului Tg Neamt                                                                
Serviciul Juridic -contencios                                                       
Aparatul propriu al Consiliului Local                                                                                                              
Nr.19298  din  21.09.2015 
             

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare pentru inlocuirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local din Adunarea 
Generala a Actionarilor la SC CIVITAS COM SRL TG NEAMT 

  
 
Potrivit art.36 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, Consiliul local are iniţiativă [i hotără[te, în condiţiile legii, în toate problemele 
de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi 
ale administraţiei publice locale sau centrale, iar potrivit art.37 din lege, persoanele 
împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi  
comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară [i  
alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului 
local, în condiţiile legii. 

Prin HCL nr.82/23.07.2012 a fost desemnat domnul consilier Timi[escu Vasile ca  
reprezentant al Consiliului local `n AGA la SC CIVITAS COM SRL T̀ rgu Neam] iar  
prin HCL nr. 141/02.08.2013 domnul Marian Viorel. Cele dou\ hot\r r̂i au modificat 
punctele 2 [i 3 din Anexa nr.1 la HCL nr. 73/04.07.2012. 

De asemenea, conform art.45 alin. 5 din Legea nr.215/2001 Consiliul local 
stabile[te ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter 
individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile 
prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare 
[i funcţionare a consiliului local.  

Prin Adresa nr.4/17.09.2015 [i înregistrată cu nr.19210/18.09.2015, Grupul 
P.N.L. Tîrgu Neamţ propune schimbarea componen]ei AGA a SC CIVITAS COM SRL. 
         ~n acest sens, v\ propunem pentru analiz\, dezbatere [i aprobare acest proiect de 
hot\r^re. 

 
 
 

Aparatul de lucru al CL                                        Sef Serviciu juridic -contencios 
   Ciprian Iovoaea                                                                    Iftode Oana Maria 
            
 
 
 


