
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
  
                                   

HOTĂRÂRE 
privind cesionarea p\r]ilor sociale ale domnului Varvara Lucian de]inute in cadrul SC 

Centrul de ~ntre]inere Urban\ SRL Tg. Neam]  
c\tre domnul Fermu[ Adrian {tefan 

 
Consiliul Local oras Tirgu Neamt, intrunit in [edin]a ordinar\; 
   Av^nd in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societ\]ile comerciale-republicat\, a 
Legii serviciilor comunitare de utilit\]i publice nr. 51/2006, H.G. 955/2004 pentru aprobarea 
reglement\rilor –cadru de aplicare a O.G. 71/2002 privind organizarea [i func]ionarea serviciilor 
de administrare a domeniului public [i privat de interes local [i calitatea de asociat al Ora[ului 
T`rgu Neam] in cadrul SC CIU SRL T^rgu Neam]; 
   Adresa emis\ de SC CENTRUL DE ÎNTRETINERE URBANĂ SRL Tirgu Neam] 
nr.211/27.03.2017-5269/28.03.2017, prin care ne este comunicata HAGA nr. 27/28.02.2017; 
   Luând act de expunerea de motive inaintat\ de Adunarea Generala a Asocia]ilor societ\]ii 
CENTRUL DE ÎNTRETINERE URBANĂ SRL, `nregistrat\ cu nr.147/28.02.2017 [i de raportul 
de specialitate comun al Serviciului juridic [i al Direc]iei Buget-contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Tîrgu Neamt, înregistrat sub nr. 6455/19.04.2017; 
     In temeiul prevederilor art.36 alin. (3) lit.c si art.45 alin.1 , din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOT|R|{TE: 
Art. 1-Se aprob\ ca domnul Varvara Lucian sa cesioneze părţile sociale deţinute în cadrul 
societăţii comerciale CENTRUL DE INTRETINERE URBANA SRL ,retrăgându-se din 
societate , astfel : 
   ASOCIAT 2–Domnul Varvara Lucian cetăţean român, născut la data de 20.09.1966, în 
Targu Neamt, jud Neamt, domiciliat în Targu Neamt str.22 Decembrie, bl. M15, sc. A, et. 1, jud. 
Neamt, posesor al CI, seria NT nr. 606472, eliberat\ de SPCLEP T`rgu Neamt, la data de 
28.09.2011, CNP 1660920274799,  
    cesioneaz\ cele 5 p\r]i sociale `n valoare de 10 lei fiecare, reprezent^nd 5% din capitalul social 
al societ\]ii, c\tre domnul Fermu[ Adrian {tefan, cet\]ean rom^n, n\scut la data de 14.12.1987 
`n Municipiul Roman, jude]ul Neam], domiciliat `n ora[ul T`rgu Neam], str. M\r\[e[ti, Bl.L4, 
scara A, etaj 4, ap.12, jude]ul Neam], posesor al CI seria NT nr.739299 eliberat la data de 
09.12.2013 de SPCLEP Tg. Neam], CNP 1871214270857. 
Art.2- Se aprob\ asocia]ii societ\]ii SC CENTRUL DE ÎNTREŢINERE URBANĂSRL,astfel: 
   ASOCIAT 1-Ora[ul T`rgu Neam]–cu sediul in localitatea T`rgu Neam], b-dul {tefan cel 
Mare, nr. 62, jude]ul Neam], cod fiscal 2614104, reprezentat legal prin Primar –d-nul Harpa 
Vasilic\, cu 95 p\r]i sociale in valoare nominal\ de 10 lei fiecare, insum^nd 950 lei, represent^nd 
o cot\ de capital social in procent de 95 %.  



   ASOCIAT 2 -D-nul Fermu[ Adrian {tefan, cet\]ean rom^n, n\scut la data de 14.12.1987 `n 
Municipiul Roman, jude]ul Neam], domiciliat `n ora[ul T`rgu Neam], str. M\r\[e[ti, Bl.L4, scara 
A, etaj 4, ap.12, jude]ul Neam], posesor al CI seria NT nr.739299 eliberat la data de 09.12.2013 
de SPCLEP Tg. Neam], CNP 1871214270857 cu 5 p\r]i sociale `n valoare nominal\ de 10 lei 
fiecare, `nsum^nd 50 lei, reprezent^nd o cot\ din capitalul social `n procent de 5%. 
Art.3-Se imputernice[te d-nul Gr\dinaru Paul Andrei -cetatean roman, avand CNP –
1910827271703, nascut la data de 27.08.1991 `n ora[ul Tg. Neam], jude]ul Neam], domiciliat `n 
ora[ul Tg. Neam], str. Busuiocului nr.31A, posesor al CI seria NT nr.812911, eliberat\ la data de 
26.01.2015 de SPCLEP Tg. Neam] -in calitate de administrator al societ\]ii, pentru a inregistra 
prezenta hot\r^re la Oficiul Registrului Comer]ului de pe l^ng\ Tribunalul Neam]. 
Art.4-Primarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura executarea prezentei hotarâri prin serviciile din 
aparatul de specialitate al Primarului Ora[ului Tirgu Neamt. 
Art.5-Secretarul ora[ului Tîrgu Neamt va asigura comunicarea prezentei hotârâri tuturor 
institu]iilor [i persoanelor interesate. 
 
Nr. 141 
Din  27.04.2017 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local, Cozma Dumitru Daniel 

                                                                                         Contrasemneaza, 
Secretar oras, 

                                                                                                             jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi 19 
Pentru 19 
Împotrivă - 
Abţineri -                                                                                                                          


