
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea pretului final de cumparare a pachetului majoritar de acţiuni deţinut de  
SIF Transilvania SA la SC Staţiunea Oglinzi SA Tg. Neamţ  

 
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;  

- Procesul verbal de negociere nr.119/10.02.2017 ce a fost incheiat in data de 09 februarie  2017 
in urma intalnirii cu reprezentantii SIF Transilvania SA prin care s-a negociat tariful/actiune pentru 
achizitia pachetului de 1.093.552 acţiuni, reprezentând 54,51% din capitalul social al societăţi 
Statiunea Oglinzi SA;  

- HCL nr. 75/28.02.2017 privind însuşirea procesului verbal de negociere nr. 119/10.02.2017 
intocmit in urma intalnirii dintre reprezentantii autoritatii locale si reprezentantii SIF Transilvania, 
conform H.C.L nr.31/31.01.2017; 

- Procesul verbal de negociere nr.1650/03.03.2017, înregistrat în instituţie sub nr. 
3707/06.03.2017, incheiat ca urmare a intalnirii cu reprezentantii SIF Transilvania SA pentru 
negocierea tariful/actiune pentru achizitia pachetului majoritar de 1.093.552 acţiuni, reprezentând 
54,51% din capitalul social al societăţi Statiunea Oglinzi SA; 

- Adresa nr.1588/01.03.2017 primita de la SIF Transilvania inregistrata la institutia noastra cu nr. 
3515/01.03.2017 prin care s-a programat o noua intalnire pentru negociere in data de 03 martie 2017;  

- Expunerea de motive şi Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, ambele 
înregistrate cu nr. 3954/08.03.2017;  

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 însuşeşte Procesul verbal de negociere nr.1650/03.03.2017 incheiat ca urmare a 
intalnirii cu reprezentantii SIF Transilvania SA pentru negocierea tariful/actiune pentru achizitia 
pachetului majoritar de 1.093.552 acţiuni, reprezentând 54,51% din capitalul social al societăţi 
Statiunea Oglinzi SA. 

Art.2.  Se aprobă preţul de cumpărare de 1,65 lei / acţiunea a pachetului majoritar de 1.093.552 
acţiuni, reprezentând 54,51% din capitalul social al societăţi Statiunea Oglinzi SA, deţinut de SIF 
Transilvania SA. 

Art.3 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va comunica 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 

 
Nr. 81 
din 13.03.2017 
                                                           Preşedinte de şedinţă, 
                                                          Consilier: Ciorsac Elena 

             Contrasemnează, 
        Secretar oraş, 
Jr. Laura Elena Maftei 

       
      Total consilieri locali 19 

Prezenţi    17 
Pentru      17 
Împotrivă 
Abţineri 
 


