
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea pachetului majoritar la
Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, având în vedere:
-  HCL nr.  120/24.06.2016  privind  validarea mandatelor  consilierilor  locali  şi  HCL nr.

121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;
- Adresa nr.  4830/30.06.2016 înaintată  de  SIF Transilvania  SA şi  înregistrată  sub  nr.

11981/30.06.2016;
- Expunerea de motive şi Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, ambele

înregistrate cu nr. 12482 din 08.07.2016; 
Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 1 alin. 2 lit. c alin. 5 lit. a şi art. 45 alin. 1, art.54

alin.  7  din  Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
 
Art.1. Se aprobă acordul de principiu pentru cumpărarea pachetului majoritar la Staţiunea

Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, deţinut de SIF Transilvania SA.
Art.  2. Se  aprobă  componenţa  Comisiei  de  negociere  formată  din  reprezentanţi  ai

Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ.
Secretariatul tehnic al comisiei va fi numit prin dispoziţia primarului.

Art. 3 . Rezultatul renegocierii va fi consemnat de Comisie, într-un proces verbal, şi va fi
supus spre aprobare Consiliului local al oraşului.

Art. 4.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va
comunica  tuturor  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate,  prin  Compartimentul  Administraţie
publică locală.
                                                                       

Iniţiator
Primar

Harpa Vasilică
                                                                                                                

                                                                               Avizat,
Secretar oraş Tîrgu Neamţ
     jr. Laura-Elena Maftei



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     APROB,
DIRECŢIA BUGET-CONTABILITATE

                                                                                                                 PRIMAR 
Nr. 12482 din 08.07.2016                                    Harpa Vasilică

 

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea pachetului majoritar la

Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ

Ca urmare a HCL nr. 120/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali şi
HCL nr. 121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Şi având în  vedere  adresa nr.  4830/30.06.2016 înaintată  de SIF Transilvania  SA şi
înregistrată  sub  nr.  11981/30.06.2016,  prin  care  se  propune  reluarea  negocierii  vânzării
pachetului de acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA în societatea Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu
Neamţ;

Pachetul  de  acţiuni  deţinut  de  SIF  Transilvania  SA  este  de  1058590  acţiuni,
reprezentând 54,51% din  capitalul social  (rezultat  în  urma înregistrării  majorării  cu  aport  în
numerar subscris şi achitat conform hotărârii AGEA din 27.02.2015). 

         Activitatea Staţiunii Oglinzi SA Tîrgu Neamţ  este în prezent suspendată. Pentru
revitalizarea activităţii societăţii  este necesară o infuzie de capital din partea acţionarilor sau
accesarea de fonduri europene nerambursabile sau parţial rambursabile.  În lipsa acestora, SIF
Transilvania SA, ne informează, prin adresa nr. 8981/21.12.2015, înregistrată în instituţie sub
nr.  25705/21.12.2015,  că  societatea  trebuie  susţinută  financiar  până la  cesiunea acţiunilor,
accesarea de fonduri europene sau lichidarea societăţii.  

Până la data prezentei au fost purtate mai multe discuţii cu privire la situaţia financiară a
staţiunii,  importanţa  acesteia  pentru  comunitatea  locală  fiind  o  staţiune  turistică  de  interes
naţional,  şi posibilităţile de preluarea a pachetului  de acţiuni majoritar  de către oraşul Tîrgu
Neamţ (adresa nr. 2466/13.04.2016, înregistrată sub nr. 7579/13.04.2016). 

Pachetul de acţiuni deţinut de Oraşul Tîrgu Neamţ era de 605476, reprezentând 31,18%
din capitalul social.

În data de 25.03.2016 se convoacă Adunarea Extraordinară a Acţionarilor,  având pe
ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social al societăţii, cu aport în numerar în sumă de
250 000 lei,  prin  emisiunea unui  număr de 100 000 acţiuni  cu  valoarea nominală  de 2,50
lei/acţiune.

 În urma hotărârii AGEA nr. 1/26.03.2016, UAT oraş Tîrgu Neamţ subscrie un număr de
20  000  de  acţiuni,  cu  valoarea  nominală  de  2,5  lei  fiecare  şi  preţ  de  subscriere  de  2,5
lei/acţiune, conform HCL nr. 79/29.02.2016.                            

După cum reiese de mai sus, s-a încercat o susţinere a societăţii, însă având în vedere
condiţiile actuale, stare în care se găseşte staţiunea, vă supunem spre analiză posibilitatea
achiziţionarea pachetului majoritar deţinut de  SIF Transilvania SA. Pentru această achiziţie,
sumele vor fi asigurate, în limita posibilităţilor, din bugetul local şi/sau din sumele alocate de
către Consiliul Judeţean Neamţ, sau prin contractarea unui împrumut.

  Întocmit,                                                                  Vizat Serviciul Juridic Contencios,
Direcţia Buget Contabilitate,                                                  Cons.jr. Iftode Oana Maria
Director executiv, Ecaterina Iosub
Director executiv adjunct, Carmen Tănase

                                                                                       



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
             PRIMAR
Nr. 12482 din 08.07.2016
 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea acordului de principiu pentru cumpărarea pachetului majoritar la
Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ

Urmare a HCL nr. 120/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali şi HCL
nr. 121/24.06.2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit; 

Având in vedere: 
 adresa nr. 4830/30.06.2016 înaintată de SIF Transilvania SA şi înregistrată sub

nr. 11981/30.06.2016 prin care se propune reluarea negocierii  vânzării pachetului de acţiuni
deţinut de SIF Transilvania SA în societatea Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ; 

 faptul că pachetul de acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA este de 1058590
acţiuni, reprezentând 54,51% din capitalul social (rezultat în urma înregistrării majorării cu aport
în numerar subscris şi achitat conform hotărârii AGEA din 27.02.2015), iar pachetul de acţiuni
deţinut de Oraşul Tîrgu Neamţ era de 605476, reprezentând 31,18% din capitalul social. 

 faptul că s-a încercat  o susţinere a societăţii,  însă având în  vedere condiţiile
actuale, stare în care se găseşte staţiunea, 

Vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu
pentru cumpărarea pachetului majoritar la Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ


