
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC 

Statiunea Oglinzi SA din luna  martie 2016 
 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam]; 
Av^nd `n vedere prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu 

modificarile si completarile ulterioare; HCL 141/27.12.2007; Actul aditional nr.1/2010 
privind modificarea Actului Constitutiv al SC „Statiunea Oglinzi”SA Tg Neamt;  
 Luand act de Expunerea de motive `nregistrat\ sub nr. 2966/10.02.2016 `naintat\ de 
Primarul ora[ului T`rgu Neam] [i Raportul de specialitate al secretarului ora[ului T`rgu 
Neam]; 
 ~n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, art.37 [i art.45 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile  
ulterioare; 

HOT|R|{TE : 
 

Art.1. Se desemneaz\ domnul/doamna consilier local _______________ - 
reprezentant al orasului Tg Neamt, cetatean roman, nascut la data de _____________, 
domiciliat in Tg Neamt _____________, posesor al C.I.seria ____ nr.___________eliberat 
de SPCLEP Tg Neamt la data de ___________, sa participe si s\ aprobe ordinea de zi, `n 
sedinta AGA la S.C. Statiunea Oglinzi S.A. din  01.03.2016. 

Art.2. In cazul `n care prezenta actionarilor cu drept de vot nu asigura conditiile 
statutare pentru desfasurare in data de 01.03.2016, domnul consilier local ___________ 
este desemnat si pentru sedinta AGA care se va tine la a doua convocare `n data de 
12.03.2016.  

Art.3. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hot\r^ri institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 
Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilica 
    Avizat legalitate,  

            Secretar , 
      jr. Laura Elena Maftei 

 
ML/ML 
Ex. 3 
Ds. 4/III 

 



PRIM|RIA ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
PRIMAR 
Nr. 2966/10.02.2016 
 
                                                       
 

Expunere de motive la proiectul de hotarare  
 privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC 

Statiunea Oglinzi SA din luna martie 2016 
 
 

 

Luand act de adresa nr. 2724/08.02.2016,  inaintata de Consiliul de administratie al 

SC Statiunea Oglinzi SA , prin care ne informeaza de convocarea Adunarii Generale a 

Actionarilor in data de 01.03.2016 - prima convocare , respectiv in data de 12.03.2016 a 

doua convocare in cazul `n care prezenta actionarilor cu drept de vot nu asigura conditiile 

statutare pentru desfasurarea primei sedinte; 

          Propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant 

`n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC Statiunea Oglinzi SA din luna martie 2016. 

 
 

 
 

Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 
 
 
 
 
 
 
ML/ML 
Ex. 2 
Ds. 4/III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                         Aprob                                

                                                                               Primar                                    
Nr.  2966/10.02.2016                                                              Vasilica Harpa 
 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare  
 privind desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC 

Statiunea Oglinzi SA din luna martie  2016 
 

             Luand act de Expunerea de motive inaintat\ de Primarul orasului Tg Neamt  prin 

care se propune desemnarea unui reprezentant `n Adunarea General\ a Ac]ionarilor la SC 

Statiunea Oglinzi SA din luna martie 2016 si adresa inaintata de  SC Statiunea Oglinzi SA 

prin care ne informeaza de convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in data de 

01.03.2016- prima convocare , respectiv in data de 12.03.2016 a doua convocare; 

Av^nd `n vedere prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; Legea 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

}inand cont de Hotararea Consiliului Local nr.141/27.12.2007 privind aprobarea 

parteneriatului `ntre Consiliul Local al Orasului T`rgu Neam], S.I.F.Transilvania SA 

Brasov si SC Oglinzi SA Tg Neamt  `n scopul dezvoltarii si reabilitarii Statiunii Balneare 

Oglinzi, contractul de parteneriat nr.3/26.01.2009, Actul aditional nr.1/2010 privind 

modificarea Actului Constitutiv al SC Statiunea Oglinzi SA Tg Neamt prin care orasul Tg 

Neamt devine actionar al SC Statiunea Oglinzi SA prin subscrierea unui numar de 605.476 

actiuni in valoare de 1.513.690 lei, reprezentand valoarea aportului in natura adus in 

societate, aport constand in suprafata de 63.360 mp teren , situat in extravilanul orasului 

Tg Neamt, str.Baile Oglinzi, proprietatea orasului Tg Neamt-domeniul privat. 

        Luând în considerare cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului 

Local proiectul de hotărâre alăturat. 

Sef Serviciu Juridic                                                       Intocmit, 
Oana Maria Iftode                                                 Vasiliu Sofica Maria 


