
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind insusirea procesului verbal de negociere nr. 119/10.02.2017 intocmit in urma intalnirii dintre 

reprezentantii autoritatii locale si reprezentantii SIF Transilvania , conform H.C.L nr.31/31.01.2017 
 

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, având în vedere: 
- Având în vedere prevederile legii 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale cu modificările si 

completările ulterioare, ale Noului Cod de procedură civilă;  
- Procesul verbal de negociere nr.119/10.02.2017 ce a fost incheiat in data de 09 februarie  2017 in urma 

intalnirii cu reprezentantii SIF Transilvania SA prin care s-a negociat tariful/actiune pentru achizitia pachetului 
de 1.093.552 acţiuni, reprezentând 54,51% din capitalul social al societăţi Statiunea Oglinzi SA; 

- Adresa nr.1459/23.02.2017 primita de la SIF Transilvania inregistrata la institutia noastra cu 
nr.3221/24.02.2017 prin care s-a programat o noua intalnire pentru negociere. 

- Expunerea de motive si Referatul de specialitate al Direcţiei Buget Contabilitate, ambele înregistrate cu 
nr.3225 .din 24.02.2017;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 alin. 2 lit. c alin. si art. 45 alin. 3, art. 123 alin. 1 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂSTE 

  
Art.1. Se insuseste procesul verbal de negociere nr.119/10.02.2017 ce a fost incheiat in data de 09 februarie  

2017 in urma intalnirii cu reprezentantii SIF Transilvania SA prin care s-a negociat tariful pe actiune din pachetul 
de 1.093.552 acţiuni, reprezentând 54,51% din capitalul social al societăţi Statiunea Oglinzi SA, tarif oferit de 
reprezentantii autoritatii locale de 1,5 lei/actiune; 

Art.2.  Motivat de faptul ca nu s-a ajuns la un pret acceptat de ambele plati , rezultatul negocierii ce se va 
stabili la intalnirea din data de 01 martie 2017 - ora 1200,  va fi consemnat într-un proces verbal si va fi supus spre 
aprobare Consiliului local al orasului. 

Art.3.  Celelalte prevederi ale H.C.L nr.31/31.01.2017 raman valabile; 
Art.4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea prezentei hotărâri si o va comunica tuturor 

instituţiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
 Nr. 75 
din 28.02.2017 
                                                          Preşedinte de şedinţă, 
                                                             Consilier: Bor[ Paul 

                                                                                                                              Contrasemnează, 
         Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    18 
Pentru      18 
Împotrivă 
Abţineri 

                                                                     
 


