
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui ajutor individual de minimis 

 în favoarea SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt - Judetul Neamt 
 

             Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ; 
    În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind 
Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 
24.12.2013. 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si 
pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996 ; 

-art.11 si art 210 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- HCL 141/27.12.2007 privind aprobarea parteneriatului intre Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt , SIF 
Transilvania  si SC Statiunea Oglinzi SA in scopul dezvoltarii si reabilitarii Statiunii Balneare Oglinzi; Contractul de vanzare 
cumparare a pachetului majoritar de actiuni 124/29.06.2017; 

-HCL nr.263/31.08.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de 
investitii pentru anul 2017; 
      Având în vedere: 

-expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ si raportul de specialitate nr.20795/22.11.2017 al 
Direcției Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei oraşului Tirgu Neamt; 

-adresa nr.46/22.08.2017 inregistrata la institutia noastra cu nr.14152/22.08.2017 a SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu 
Neamt,judetul Neamt 

-analiza de oportunitate nr. DBC 37/22.09.2017 a Direcției Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul 
Primăriei orașului Tirgu Neamt, prin care se propune aprobarea Schemei de ajutor de minimis individual in favoarea SC 
Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt,judetul Neamt; 

- avizul favorabil prmit de la Consiliului Concurenței înregistrat sub nr.15737/17.11.2017, inregistrat la institutia 
noastra cu nr.20787/22.11.2017;  

-adresa nr.16469/25.09.2017-18139/25.09.2017 , respectiv adresa nr.16470/25.09.2017-12690/26.09.2017 prin care se 
notifica Consiliul Judetean Neamt si Institutia Prefectului Judetului Neamt , conform prevederilor art.7 din OUG nr.77/2014; 
      Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
              În temeiul art.115 alin.1 lit.b şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social la SC Statiunea 

Oglinzi SA Tirgu Neamt,judetul Neamt, conform anexei , parte integrată din prezenta hotărâre. 
(2) Suma care constituie infuzie de capital la SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt,judetul Neamt, va fi varsata 

conform prevederilor legale. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se obligă Primarul oraşului Tirgu Neamt,  prin intermediul Direcției Buget 

Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Art.3. Hotărârea se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Neamt; 
- Primarului oraşului Tirgu Neamt; 
- Direcției Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei orașului Tirgu Neamt; 
- SC Statiunea Oglinzi SA Tirgu Neamt,judetul Neamt; 
- Consiliului Concurenţei. 

Nr._339__________ 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                          
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 
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