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REPARTIZAT LA COMISIILE CONSILULUI LOCAL NR: 
………………………………………….. 

 
SECRETARUL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 

SABIN ISABELA 
………………………………………….. 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării unui pachet de acţiuni 

şi numirea comisiei de negociere 
 
 
 

Consiliul Local al oraşului Târgu Neamţ: 
- Având în vedere prevederile legii 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale 

cu modificările şi completările ulterioare, ale Noului Cod de procedură civilă;  
- Adresa nr. 1243/08.04.2019 înregistrată sub nr. 5144/08.04.2019 înaintată de SC 

HIDROTERM SA Roman prin care se propune vânzarea către noi a pachetului de acţiuni de 
313375 acţiuni, reprezentând 15,25 % din capitalul social al societăţii Staţiunea Oglinzi SA 
Târgu Neamţ;  

- Expunerea de motive şi Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, ambele 
înregistrate cu nr. 8368/07.06.2019;  

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ; 
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 acordă avizul de principiu pentru cumpărarea pachetelor de acţiuni la Staţiunea 
Oglinzi SA Târgu Neamţ, deţinut de SC HIDROTERM SA Roman în proporţie de 15,25 %, 
reprezentând un număr de 313375 acţiuni. 

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg. Neamţ şi consilierii locali 
_________________________________________________________ să negocieze preţul de 



cumpărare al pachetului de acţiuni, în numele şi pe seama Consiliului local al oraşului Târgu 
Neamţ. 

Art. 3 . Rezultatul negocierii va fi consemnat într-un proces verbal şi va fi supus spre 
aprobare Consiliului local al oraşului. 

Art. 4.  Secretarul oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri şi o va 
comunica tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie 
publică locală. 
                                                                        
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Crt. FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA 

1. Iniţiator: Primarul oraşului 

Târgu-Neamţ 

Vasilică Harpa   

2. Întocmit, 
Şef Serviciu Juridic – 

Contencios 

Director ec. 

 

Jr. Iftode Oana-Maria 

 

Ec. Ecaterina Iosub 

  



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
             PRIMAR 
Nr. 8368/07.06.2019     
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării unui pachet de acţiuni 

şi numirea comisiei de negociere 
 

  
Având in vedere:  

� Adresa nr. 1243/08.04.2019 înregistrată sub nr. 5144/08.04.2019 înaintată de 
SC HIDROTERM SA Roman prin care se propune vânzarea către noi a pachetului de acţiuni 
de 313375 acţiuni, reprezentând 15,25 % din capitalul social societăţii Staţiunea Oglinzi SA 
Târgu Neamţ;  

� pachetul de acţiuni deţinut de către Oraşul Târgul Neamţ la Staţiunea Oglinzi SA 
este de 1739028 acţiuni, reprezentând 84,65 % din capitalul social subscris şi vărsat; 

Celelalte pachetele de acţiuni sunt deţinute de persoane fizice în proporţie de 0,1%; 
 
Vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre privind acordarea unui aviz de principiu 

în vederea cumpărării unui pachet de acţiuni la Staţiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ şi 
numirea comisiei de negociere. 

 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                         APROB, 
DIRECŢIA BUGET-CONTABILITATE 
                                                                                                                   PRIMAR  
Nr. 8368/07.06.2019                                        Harpa Vasilică 

  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea unui aviz de principiu în vederea cumpărării unui pachet de acţiuni 

şi numirea comisiei de negociere 
 
Având în vedere adresa nr. 1243/08.04.2019 înregistrată sub nr. 5144/08.04.2019 

înaintată de SC HIDROTERM SA Roman prin care se propune vânzarea către noi a pachetului 
de acţiuni deţinut la societatea Staţiunea Oglinzi SA; 

Pachetul de acţiuni deţinut de SC HIDROTERM SA Roman este de 313375 acţiuni, 
reprezentând 15,25 % din capitalul social, rezultat în urma înregistrării majorării cu aport în 
numerar subscris şi vărsat, data de 01.02.2019.  

Pachetul de acţiuni deţinut de către Oraşul Târgul Neamţ la Staţiunea Oglinzi SA este de 
1739028 acţiuni, reprezentând 84,65 % din capitalul social subscris şi vărsat; celelalte 
pachetele de acţiuni sunt deţinute de persoane fizice în proporţie de 0,1%. 

 
Până la data prezentei au fost purtate mai multe discuţii cu privire la situaţia financiară a 

staţiunii, importanţa acesteia pentru comunitatea locală fiind o staţiune turistică de interes 
naţional, şi posibilităţile de preluarea a întregului pachet de acţiuni de către Oraşul Târgu 
Neamţ.  

SC HIDROTERM SA Roman propune o valoare a unei acţiunii de 5 lei, cu o 
disponibilitate de negociere rezonabilă. 

În vederea demarării procedurii de vânzare-cumpărare este necesar avizul Consiliului 
local al Oraşului Târgu Neamţ şi numirea unei comisii de negociere, de minim trei membri, a 
preţului de vânzare -  cumpărare a acţiunilor. Rezultatul negocierii va fi consemnat într-un 
proces verbal şi va fi supus spre aprobare Consiliului local al oraşului. 

 Pentru această achiziţie sumele vor fi asigurate, în limita posibilităţilor, din bugetul local 
şi/sau din sumele alocate de către Consiliul Judeţean Neamţ, sau prin contractarea unui 
împrumut. 

 Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre dezbatere prezentul proiect de 
hotărâre. 

  
 
Direcţia Buget Contabilitate,                                        Serviciul Juridic Contencios,      

       Dir. ec. Ecaterina Iosub                                                 Şef Serviciu, jr. Iftode Oana Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 


