
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
PROIECT 

privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in 
Adunarea Generala  la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamț, jude]ul Neamț; 

           Având in vedere prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si 
completările ulterioare;  

Tinand cont de Contractul de vânzare cumpărare pachetului majoritar de acțiuni de la SIF 
Transilvania înregistrat la Orasul Tîrgu Neamț sub nr. 124/29.06.2017;  

Luand act de Decizia nr. 1 din 30.01.2018 a Consiliului de Administratie al Statiunii Oglinzi 
S.A., inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 1554/30.01.2018; 
            Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ inregistrat sub nr. 
1588/31.01.2018 şi Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
ambele înregistrat sub nr. 1589; 
           În temeiul prevederilor Art 2 pc.2 (b), conform art. 2, pc.3 (b) art. 3. pc.2(a), (b) din O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art. 36 alin.2 lit.a, art.37 si 
art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si 
completările  ulterioare; 

 

HOTĂRĂSTE : 

Art. 1. Se desemnează domnul/doamna……………in calitate de  reprezentant al Consiliului Local al 
Orasului Tirgu Neamt in Consiliul de Administratie la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, cu 
datele de identificare prezentate in anexa la prezenta. 
Art. 2. Se desemnează domnul/doamna……………in calitate de  reprezentant al Consiliului Local al 
Orasului Tirgu Neamt in Adunarea Generala la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, cu datele de 
identificare prezentate in anexa la prezenta. 
Art. 3.Incepand cu data prezentei, se abroga orice dispozitii contrarii. 
Art.4 . Direcția buget contabilitate si Serviciul juridic va duce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 
                            Iniţiator, 
                             Primar, 
                         Harpa Vasilicã 
 
 
 

    Avizat legalitate,  
            Secretar oraş, 

                                                                                                                   C.j.Ion Ţutu 
 
 



                                                                                                         
 
                                                                                                                 Anexa la HCL NR. 
 
 
 
 

1. Reprezentantul  Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt in Consiliul de Administratie la 
SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 

 
 
 
 
     
 
 
  2. Reprezentantul  Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt in Adunarea Generala  la SC 
Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
PRIMAR 
Nr. 1588/31.01.2018 
 
                                                       
 

Expunere de motive  
 

la proiectul de hotarare  
privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in 

Adunarea Generala  la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 
 
 

Luand act  de: 
 
-  Decizia nr. 1 din 30.01.2018 a Consiliului de Administratie al Statiunii Oglinzi S.A., 

inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 1554/30.01.2018; 
-   Contractul de vanzare cumparare inregistrat la Or.Tg.Neamt sub nr.124/29.06.2017 de 

cumparare a pachetului majoritar de actiuni  detinut de SIF Transilvania  la SC Statiunea Oglinzi SA 
Tîrgu Neamţ si de  

 
-    Tinand cont de necesitatea parcurgerii procedurilor prev. LG nr.31/1990 a societatilor 

comerciale si ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice;   

 
           Propun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in 
Consiliul de Administratie si altul in Adunarea Generala  la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ. 
 
 
 

 

Initiator, 

Primar, 

Harpa Vasilică 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 SERVICIUL JURIDIC                                                         
  Nr.1589/31.01.2018                                                                                                       Aprob,                                                                                                                       
                                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                                            Vasilica Harpa 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare 
privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in 

Adunarea Generala  la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 
 

             Prin Decizia nr. 1 din 30.01.2018 a Consiliului de Administratie al Statiunii Oglinzi S.A., 
inregistrata la Primaria Orasului Tirgu Neamt cu nr. 1554/30.01.2018, se aduce la cunostinta demisia 
doamnei Mihaela Cucu din functia de membru al Consiliului de administratie. Se mentioneaza faptul 
ca a fost numit administrator provizoriu, incepand cu data de 30.01.2018, domnul Ion Rucsandrescu. 
             Domnul Ion Rucsandrescu a fost ales prin HCL nr. 253/28.08.2017 reprezentant al Consiliului 
Local al Orasului Tg. Neamt in AGA la SC Statiunea Oglinzi S.A.  
             Luand act de Expunerea de motive inaintatã de Primarul orasului Tg Neamt  prin care se 
propune numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in Adunarea Generala  la 
SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ 
             Având in vedere prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa; 

In conformitate cu art. 37 Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare: ,, Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii 
administrativ-teritorialr in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare 
intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a 
consiliului local, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale”. 

 Conform Art 2 pc.2 b din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 
2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
2.întreprinderi publice: 
b)companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar 
unic, majoritar sau la care deţine controlul 
 
Conform art. 2, pc.3 autoritate publică tutelară - instituţia care: 
b)exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la 
întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b); 
 
In conformitate cu art. 3. Pc.2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b)Autoritatea publică tutelară are 
următoarele competenţe:a)să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale 
în adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora; 

b)să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de 
membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi 
experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
        Luând în considerare cele menţionate mai sus, propunem spre analiza proiectul de hotărâre 
privind privind aprobarea numirii a doi consilieri, unul in Consiliul de Administratie si altul in 
Adunarea Generala  la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ. 
 
                  Serviciul Juridic, 
                     Sef Serviciu 

Cons. Jur. Iftode Oana Maria                                                          Intocmit,Vasiliu Sofica Maria 


