
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare – cumpărare de 

acţiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David 

Radu-Constantin 
  
                Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, 
 Având în vedere: 

� Contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni autentificat sub nr. 
1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David Radu-Constantin Tîrgu Neamţ; 

� Adresa cu nr. 13494/22.11.2018 înregistrată în instituţie sub nr. 
16576/23.11.2018 înaintată de către SIF Transilvania SA; 

� HCL nr. 276/10.12.2018 privind rectificarea bugetului oraşului Tîrgu Neamţ 
pentru anul 2018; 

� Adresa instituţiei noastre cu nr. 16576/26.11.2018 prin care solicităm o 
eşalonare a restului de plată conform Contractului cu nr. 1126/29.06.2017; 

 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 17476/13.12.2018 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi de Raportul de specialitate comun nr. 17477/13.12.2018 al 
Serviciului Juridic Contencios şi al Direcţiei Buget - Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ ; 
            În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a), precum si art. 45 alin. (3) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. (1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de vânzare – 

cumpărare de acţiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi 
David Radu-Constantin, pentru modificarea art. 3.4 lit. (ii) astfel: 

- suma  de 1000000 lei se va achita până la data de 31.12.2018; 
- suma de 735360,80 lei se va achita până la data de 31.03.2019. 

(2) Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tîrgu Neamţ să semneze actul adiţional de 

modificare a  Contractul cu nr. 1126/29.06.2017 în faţa notarului public. 
Art.3. Serviciul Juridic Contencios, Administratie publica din cadrul Primăriei orasului 

Tîrgu Neamţ va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
Iniţiator, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 
Harpa Vasilică 

 
Avizat pentru legalitate,  

     Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ, 
     jr. Isabela Sabin 



               
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     
Nr. 17476/13.12.2018 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare – cumpărare de 

acţiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David 

Radu-Constantin 
  
  
 

Având in vedere prevederile: 
� art. 3.4 lit. (ii) din Contratul de vânzare – cumpărare de acţiuni autentificat sub 

nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David Radu-Constantin, prin care se 
specifică plata contravalorii acţiunilor cumpărate să se facă până la 31.12.2018; 

� HCL nr. 276/10.12.2018 privind rectificarea bugetului oraşului Tîrgu Neamţ 
pentru anul 2018, ce nu prevede sumele de bani necesare acoperii acestei plăţi; 

Este necesar încheierea unui act adiţional de modificare a condiţiilor şi termenelor de 
plată ale Contractului. 

 
 Faţă de cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare – cumpărare de 
acţiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David Radu-
Constantin. 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, 

Harpa Vasilică 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     

Nr. 17477/13.12.2018 

                                                                                                                                           Aprob, 

                                                                                                                              Primar, Vasilica Harpa 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare – cumpărare de 

acţiuni, autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David 

Radu-Constantin 
  

  

Prin Expunerea de motive nr. 17476/13.12.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ, se propune încheierea unui act adiţional la Contractul de vânzare – cumpărare de 
acţiuni autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la UNNP – SPN David Daniela şi David Radu-
Constantin Tîrgu Neamţ, cu privire la modificarea condiţiilor şi termenelor de plată ale 
Contractului. 

Analizând: 
Contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 la 

UNNP – SPN David Daniela şi David Radu-Constantin Tîrgu Neamţ, în art. 3.4 lit (ii) se 
prevede că plata integrală a diferenţei de achitat din contract, în sumă de 1735360,80 lei,  
trebuie să se facă până la data de 31.12.2018. 

Prin adresa cu nr. 13494/22.11.2018 înregistrată în instituţie sub nr. 16576/23.11.2018 
înaintată de către SIF Transilvania SA, aceştia solicită îndeplinirea obligaţiei contractuale de 
plată aferentă contractului mai sus menţionat. 

În HCL nr. 276/10.12.2018 privind rectificarea bugetului oraşului Tîrgu Neamţ pentru 
anul 2018, nu au fost prevăzute fonduri pentru acoperirea acestei sume, ea urmând a fi 
acoperită din  fondurile provenite din diverse tranzacţii. 

În vederea obţinerii unei amânări la plată şi totodată obţinerea unei eşalonări, ne-am 
adresat către SIF Transilvania SA, prin adresa cu nr. 16576/26.11.2018, prin care am propus 
modificarea art. 3.4 lit (ii) astfel: 

- suma  de 1000000 lei se va achita până la data de 31.12.2018; 
- suma de 735360,80 lei se va achita până la data de 31.03.2019; celelalte 

clauze contractuale rămân neschimbate. 
În urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii SIF Transilvania SA, aceştia şi-au dat 

acordul verbal privind propunerea noastră. 
Având în vedere faptul că, Contractul a fost încheiat în faţa notarului public, şi actul 

adiţional va urma aceiaşi procedură. 
 

Ca urmare a acestor considerente propunem încheierea unui act adiţional la 
contractul Contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni autentificat sub nr. 1126/29.06.2017 
la UNNP – SPN David Daniela şi David Radu-Constantin Tîrgu Neamţ, privind modificarea 
art. 3.4 lit (ii) în sensul celor de mai sus. 
 
              Direcţia Buget – Contabilitate,                  Serviciul Juridic - Contencios,                                             
Director executiv, ec. Ecaterina Iosub                        Şef Serviciu, jr. Oana-Maria Iftode 


