
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 247/17.12.2015 
 
 

Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile: 
 Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. a şi art. 37; 
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 2 pct. 2 lit. b, art. 3, art. 29 alin. 1-4; 
Legii nr.  31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1371 alin. 1-4,  

art. 194 alin. 1 lit. b, art. 1961 alin. 1, art. 197 alin. 1.  
Adresa înaintată de către Prefectura Neamţ cu nr. 16326 din 15.01.2016 şi înregistrată sub 

nr.1123/18.01.2016; 
Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate 

nr. 2443 din 03.02.2015 al Serviciului Juridic Contencios şi Administraţie locală din cadrul 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 9, ale art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 17.12.2015. 

 Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administraţie Publică Locala, din cadrul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ, va lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  
prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
 

                                                                    Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

Harpa Vasilică 
 
 

                                                                                                                    Avizat legalitate, 
                                                                                                                       Secretar oraş, 
                                                                                                               jr. Laura Elena Maftei 
 



 

 
ORAS TÎRGU NEAMT 
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS  
Nr. 2443 din 03.02.2015 

                                                                                                                                 A PROB,  
                                                                                                                                  Pr imar, 

Harpa Vasilică  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 247 din 17.12.2015 

                                          

Ca urmare a adresei Prefecturii Neamţ cu nr. 16326 din 15.01.2016, înaintată şi înregistrată 
la instituţ ia noastră sub nr. 1123/18.01.2016, prin care ni se solicită revocarea sau abrogarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 247 din 17.12.2015, ca ur mare a unor neconcordanţe; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modif icările şi 

completările ulterioare, şi anume: 
Art. 36 alin. 2 lit. a Consiliu l local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea (…), 

ale instituţ iilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor  
autonome de interes local. 

Art. 37 Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţ ii administrativ-teritoriale în 
societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 
alte organis me de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în 
condiţiile legii,  respectându-se conf iguraţia politică de la ult imele aleger i locale. 

 
- legii 31/1990 republicată, cu modif icările şi completările ulterioare, şi anume:  
Art. 1371 (1)Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a 

acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţ i prin actul constitutiv. 
(2)Candidaţ ii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai 

consiliului de administraţie sau de către acţionari. (…) 
 (4)Administratorii pot f i revocaţi oricând de către adunarea generală ordinară a acţionarilor.  

(…). În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata 
unor daune-interese. 

Art. 194 alin. 1 lit. b Adunarea generală a asociaţilor are următoarele obligaţ ii principale:  
să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea descărcare de activitate, 
(…);  

Art. 1961 alin. 1 În cazul societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va 
exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii;  

Art. 197 alin. 1 Societatea este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi 
sau neasociaţi, numiţ i prin actul constitutiv sau de adunarea generală. 

 
- OUG nr. 109/2011  privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modif icările 

şi completările ulterioare, şi anume:  



 

Art. 2 pct. 2 lit. b – semnif icaţia termenilor - întreprinderi publice = companii şi societăţi 
naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar 
unic, majoritar sau la care deţine controlul; 
        Art. 3 Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe la societăţ ile comerciale 
prevăzute la art. 2. pct. 2 lit. b): 
a)să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în 
adunarea generală a acţionarilor şi să aprobe mandatul acestora; 
b)să propună, în numele statului/unităţ ii administrativ-teritoriale acţionar,  candidaţi pentru funcţiile 
de membr i ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea 
condiţiilor de calif icare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă; 

Art. 29 (1)Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a 
acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor. 

(2)Candidaţ ii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţ i în prealabil şi 
recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a 
consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare 
este asistat de un expert independent, persoană f izică sau juridică specializată în recrutarea 
resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţ iile legii. 

(3)La societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică 
tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţ i pentru 
funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei 
selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane. 

(4)Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să f ie asistată 
sau selecţia să f ie efectuată de un expert independent, persoană f izică sau juridică specializată în  
recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară 
potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie. 

 
Analizând aceste elemente, s-au constatat urm ătoarele : 
1. candidaţii, propuşi de către AGA a SC CIV ITAS SRL Tîrgu Neamţ prin HAGA nr.  

15/29.10.2015, trebuiau selectaţi/  evaluaţ i în prealabil şi recomandaţi de către comitetul de 
nominalizare din cadrul consiliului de administraţie.  

Din actele depuse la dosarul şedinţei nu rezultă că cei nominalizaţi de AGA au fost evaluaţi 
conform art. 29 alin. 1 şi 2 din OUG 109/2011. 

2. numirea acestor persoane trebuia făcută cu respectarea configuraţiei politice de la 
ultimele alegeri locale, conform art. 37 din Legea 215/2001.  

Din actele depuse nu rezultă apartenenţa polit ică a acestor persoane. 
3. schimbarea componenţei consiliului de administraţie nu este motivată. 

 
Având in vedere cele prezentate mai sus si in conformitate cu prevederile legale propunem spre 
aprobare Consiliu lui Local al oraşului Tirgu Neamţ, abrogarea H.C.L. nr. 247 din 17.12.2015. 

 
 

Serviciul Juridic - Contencios, 
Cons.jr. Natalia Fodor  

 
 



 

 
 
 
 

PRIMĂRIA ORAŞ ULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 2443 din 03.02.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Proiectul de Hotărâre privind abrogarea HCL nr. 247/17.12.2015 
 

Luând act de adresa Prefecturii Neamţ cu nr. 16326 din 15.01.2016, înaintată şi înregistrată la 
instituţia noastră sub nr. 1123/18.01.2016, prin care, Serviciul Verif icarea legalităţii actelor,  
Contencios administrativ şi procese electorale solicită revocarea sau abrogarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 247 din 17.12.2015, ca urmare a unor neconcordanţe; 

 
 Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.  215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 247 din 

17.12.2015. 
 

 
 

Iniţiator, 
PRIM AR, 

Vasilică Harpa 
 
 


