
           

      

PROIECT DE HOTARARE NR. 
 

privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari si doi consilieri supleanti in Adunarea Generala 
a Actionarilor si in Consiliul de Administratie la Societatea Statiunea Oglinzi SA  

 

  
Consiliul Local al orasului Târgu Neamt întrunit in sedinta 
 

Având în vedere : 

- Adresa nr.  14647/05.11.2020 a Societatii Statiunea Oglinzi S.A 

Avand in vedere prevederile : 

-   Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a    

întreprinderilor publice 

- Actul Constituiv actualizat 

- Examinând referatul de aprobare  nr.3220 / 12.03.2021 a primarului ora[ului Târgu- Neam] 

- Ordonan]a de Urgen]\ nr.57/2019 privind Codul administrativ - art. 129 alin.(2) lit.d) [i alin.(7) lit. n). art. 

139 [i ale art.196 alin. 1 lit.a), cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU-NEAMT, intrunit in cea de-a _______sedinta ordinara 
a mandatului 2020-2024  adopta prezenta hotarare: 

 
Art.1. Se desemnează domnul/doamna……………in calitate de  reprezentant-membru titular- al Consiliului 

Local al Orasului Targu Neamt in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Statiunea Oglinzi SA 

Târgu Neamţ, cu datele de identificare prezentate in anexa la prezenta. 

Art.2. Se desemnează domnul/doamna……………in calitate de  reprezentant - membru supleant - al 

Consiliului Local al Orasului Târgu Neamt in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Statiunea 

Oglinzi SA Târgu Neamţ, cu datele de identificare prezentate in anexa la prezenta. 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI  

TÂRGU- NEAMŢ 

 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

SERVICIUL UAT COMPARTIMENT PROTECTIA 

MEDIULUI 

 

Data depunere avize/rapoarte: .03.2021 /   .03.2021 

 

Primar,                    Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                     Jr. Sabin Isabela 

 



Art.3. Se desemnează domnul/doamna……………in calitate de  reprezentant –membru titular- al 

Consiliului Local al Orasului Targu Neamt in Consiliul de Administratie la Societatea Statiunea Oglinzi SA 

Târgu Neamţ, cu datele de identificare prezentate in anexa la prezenta. 

Art.4 Se desemnează domnul/doamna……………in calitate de  reprezentant- membru supleant-  al 

Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt in Consiliul de Administratie la Societatea Statiunea Oglinzi SA 

Târgu Neamţ, cu datele de identificare prezentate in anexa la prezenta. 

Art.5. Incepand cu data prezentei, se abroga orice dispozitii contrarii. 

Art.6 . Direcția buget contabilitate si Serviciul juridic va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

Art.7. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si Societatea Statiunea Oglinzi SA. 

Art.8. Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, 

in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu Neamt, prefectului judetului Neamt, se depune in 

format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – 

Hotarari ale Consiliului Local”. 

 

 

 

 

INITIATOR, 
Primarul oraşului Târgu-Neamţ 

Harpa Vasilică 
Avizeaza, 

SECRETAR GENERAL 
         Jr. Sabin Isabela     

 

 

 

 

 

 

    

Tehnoredactat 

                                                                           Jr.Sava Bogdan 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
         Anexa la HCL NR. 

 

 

 

 

1. Reprezentantul  Consiliului Local al Orasului Târgu Neamt in Adunarea Generala a Actionarilor 

la Societatae Statiunea Oglinzi SA Târgu Neamţ  

 

  

 

2. Reprezentantul  Consiliului Local al Orasului Târgu Neamt in Adunarea Generala  la SC 

Statiunea Oglinzi SA Târgu Neamţ – MEMBRU SUPLEANT 

 

  

 

 

 

     

 

 

1. Reprezentantul  Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt in Consiliul de Administratie la 

Societatea Statiunea Oglinzi SA Târgu Neamţ 

  

 

2. Reprezentantul  Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt in Consiliul de Administratie la 

Societatea Statiunea Oglinzi SA Târgu Neamţ- – MEMBRU SUPLEANT 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 

PRIMAR 

Nr. 5047/15.04.2020 

 

                                                       

 

Referat de aprobare 

 
la proiectul de hotarare  

privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari si doi consilieri supleanti in Adunarea Generala  a 

Actionarilor si in  Consiliul de Administratie  la SC Statiunea Oglinzi SA Targu Neamţ 

 

 

Având în vedere : 

- Adresa nr.  14647/05.11.2020 a SC Statiunea Oglinzi S.A 

Avand in vedere prevederile : 

-   Prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a    

întreprinderilor publice 

- Actul Constituiv actualizat 

           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.5048/15.04.2020                                                                                                       Aprob,                                                                                                                        
                                                                                                                                   Primar, 
                                                                                                                            Vasilica Harpa 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare 

privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari si doi consilieri supleanti in Adunarea Generala  a 

Actionarilor si in  Consiliul de Administratie  la SC Statiunea Oglinzi SA Targu Neamţ 

 

         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 

        c.j. Iftode Oana Maria                                                          Intocmit,Sava Bogdan 



 


