
     ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cumpărării 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;  
- 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; 

- HCL nr. 81/13.03.2017 privind aprobarea preţului final de cumpărare a pachetului 
majoritar de acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA la SC Staţiunea Oglinzi SA Tg. Neamţ; 

- HCL nr.121/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent 
anului 2017, precum şi a Listei de investiţii pentru anul 2017; 

-  HCL  nr.153/11.05.2017 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Targu 
Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2017, cu suma de 69000 lei pentru cumpararea 
actiunilor de la SIF Transilvania 

- HCL nr.150/11.05.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
orasului Targu Neamt si acordarea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unei suprafete de 
teren. 

- Adresa nr.2423/31.03.2017 înaintată de către SIF Transilvania SA şi înregistrată sub nr. 
5674/03.04.2017; 

- Expunerea de motive şi Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, ambele 
înregistrate cu nr. 8655/26.05.2017;  

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 aprobă cumpărarea pachetului majoritar de 1.093.552 acţiuni deţinut de SIF 
Transilvania SA, reprezentând 54,51% din capitalul social al societăţi Staţiunea Oglinzi SA, la 
preţul total de 1804360,8 lei.  
Art.2. Preţul de cumpărare este de 1,65 lei/acţiunea, pentru pachetului majoritar de 1.093.552 
acţiuni deţinut de SIF Transilvania SA. 
Art.3. Se aprobă plata preţului pachetului majoritar de acţiuni astfel: se va achita prima tranşă 
de 69000 lei iar diferenta in mai multe transe pana la 31.12.2018. 



 
 
 
 
Art.4. Se împuterniceşte: dl. Primar Harpa Vasilică să semneze contractul de vânzare –
cumpărare a acţiunilor ce se va incheia cu SIF Transilvania. 
Art.5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va 
comunica tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie 
publică locală. 
 
 
Nr.183 
din 30.05.2017  
                                                 Preşedinte de şedinţă, 

           Consilier local, Dron Vasile                                               
                                                                                                                      
Contrasemnează, 

                 Secretar oraş, 
                                                   jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:17 
Pentru:17 
Împotrivă: 
Abţineri: 

 


