
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării pachetelor de acţiuni 
şi numirea comisiei de negociere 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, având în vedere: 

- Având în vedere prevederile legii 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Noului Cod de procedură civilă;  

- Adresele nr. 4830/30.06.2016 înregistrată sub nr. 11981/30.06.2016 şi nr. 
8981/21.12.2015 înregistrată sub nr. 25705/21.12.2015 înaintate de SIF Transilvania SA prin 
care se propune vânzarea către noi a pachetului de 1093552 acţiuni, reprezentând 54,51% din 
capitalul social al acestei societăţi; 

- Expunerea de motive şi Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, ambele 
înregistrate cu nr. 1363 din 27.01.2017;  

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. şi art. 45 alin. 3, art. 123 alin. 1 

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

HOTĂRĂŞTE 
  
Art.1. Se acordă avizul de principiu pentru cumpărarea pachetelor de acţiuni la Staţiunea 

Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, deţinute de: SIF Transilvania SA în proporţie de 54,51%,  de SC 
HIDROTERM SA în proporţie de 6,71%, Tibeică Daniela în proporţie de 3,84%, SC 
HUMOREANCA SA în proporţie de 2,13%, SC CASA AFACERILOR SA în proporţie de 1,15%,  
alţi acţionari persoane fizice în proporţie de 0,48%, conform anexei la prezenta. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg. Neamţ şi consilierii locali 
_________________________________________________________ să negocieze preţul de 
cumpărare al pachetului de acţiuni, în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Tg. 
Neamţ. 

Art. 3 . Rezultatul negocierii va fi consemnat 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      
             PRIMAR 
Nr. 1363 din 26.01.2017     
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării pachetelor de acţiuni 

şi numirea comisiei de negociere 
 

  
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;  

Celelalte pachetele de acţiuni sunt deţinute de SC HIDROTERM SA în proporţie de 6,71%, 
Tibeică Daniela în proporţie de 3,84%, SC HUMOREANCA SA în proporţie de 2,13%, SC 
CASA AFACERILOR SA în proporţie de 1,15%,  alţi acţionari persoane fizice în proporţie de 
0,48%; 

 faptul că s-a încercat o susţinere a societăţii, însă având în vedere condiţiile 
actuale, acest lucru nu mai este cu putinţă; 

Vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu 
în vederea cumpărării pachetelor de acţiuni şi numirea comisiei de negociere, la 
Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ. 

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


