
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea a doi  reprezentanti in Consiliul de 
Administratie la SC Statiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamţ, pentru periada 

august-octombrie 2017 
 

Consiliul Local al ora[ului Tirgu Neamt, jude]ul Neamt; 
 Având in vedere prevederile: 
 Legii 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si 

completările ulterioare; HCL 141/27.12.2007 privind privind aprobarea 
parteneriatului între Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamt, S.I.F. 
Transilvania SA Bra[ov si SC Oglinzi SA Tg Neamt  în scopul dezvoltării [i 
reabilitării Statiunii Balneare Oglinzi;  

Contractului de vânzare cumpărare pachetului majoritar de actiuni de 
la SIF Transilvania înregistrat la Ora[ul Tîrgu Neamt sub nr. 
124/29.06.2017;  

Cererea de demisie a domnului Buzatu Florin Dãnut precum [i 
intentia manifestată ,conform legii, de demisie după prima [edintă a 
Consiliului de Administratie a domnului Rădulescu Nicu, actualul 
pre[edinte;     

Tinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al ora[ului Tîrgu Neamţ [i de procesul verbal al comisiei de validare nr. 
313/27.07.2017                                    
 În temeiul prevederilor  art.3 alin.(2) lit.a) şi b) din O.U.G.nr. 
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,aprobata 
prin L nr.111/2016 si ale art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d [i e, art.37 [i art.45 
alin.5 din Legea nr.215/2001 a administra]iei publice locale, republicată, cu 
modificările [i completările  ulterioare; 
 

HOTĂRĂ{TE : 
Art. 1. Se desemnează în Consiliul de administratie al SC Statiunea 

Oglinzi SA, domnii Iovoaia Constantin [i Acsintoae C\t\lin, cu datele de 
identificare prezentate in anexa la prezenta. 
 

 



Art. 2. Mandatul  noului Consiliul de administratie este de 3 luni [i 
are  ca atributiuni principale preluarea patrimoniului societătii de la vechiul 
CA [i implementarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă nr 109/2011 
aprobata prin legea 111/2016 si ale L nr.31/1990 referitoare la  inregistrarea 
modificarilor in actionariat la O.R.C. de pe lângã Tribunalul Neamt [i 
propuneri pentru Consiliul local privind constituirea Comisiei de selectie,a 
planului de selectie,stabilirea cerintelor contextuale,a profilului membrilor 
Consiliului, a tipurilor de selectie, a profilului canditatului pentru pozitia de 
membru in C.A. , a planului de selectie,identificarea [i cautarea 
candidatilor,crearea listei scurte a candidatilor,a procesului de evaluare a 
listei scurte,criterii de stabilire a clasamentului candidatilor,evaluarea 
candidatilor,etc.,activitati necesare pentru desemnarea noului Consiliu de 
administratie,precum [i identificarea surselor de platâ ( partalâ) a datoriilor 
societâtii pentru prevenirea unor noi cereri de insolventâ. 

 Art.3. Dl.Acsintoae Cãtãlin, va prelua, temporar, functia de 
administrator. 

 Art.4. Directia buget contabilitate si Serviciul juridic va duce la 
indeplinire prezenta Dispozitie. 
            Art.5. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i 
comunicarea prezentei hot\r^ri institu]iilor [i persoanelor interesate, prin 
Compartimentul Administraţie Publică Locală. 
Nr.243 
din 27.07.2017  

    Preşedinte de şedinţă, 
                                 Consilier local, Humulescu Tr\ian                                              

                                                                                                                             
Contrasemnează, 

             Secretar oraş, 
                         C.j. }u]u Ion 

 
 
 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:18 
Pentru: 
Împotrivă: 
Abţineri: 
 


