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HOTĂRÂRE  

cu privire la: revocarea și desemnarea persoanei 
împuternicite să reprezinte interesele Consiliului 

Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la 
Societatea “Bursa de Cereale Corabia” SRL 

Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 11111/14.10.2015 la Proiectul 

de Hotărâre nr. 11112/14.10.2015; 
 Raportul nr.11113/14.10.2015 al Serviciului Dezvoltare 

Regională; 
 Raportul nr.11730/28.10.2015 al Comisiei pentru studii 

economico-sociale, buget-finanțe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public și privat al județului; 

 Raportul nr.11767/28.10.2015 al Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ; 

 Raportul nr.11788/28.10.2015 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Raportul nr.11813/28.10.2015 al Comisiei pentru muncă, 
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement; 

 Cererea domnișoarei Amza Cristina Ioana, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 11112/14.10.2015 de 
solicitare a  revocării din calitatea de reprezentant al 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaților 
la Societatea Bursa de Cereale Corabia SRL; 
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 Contractul de finanţare nr. 1070/25.11.2010, încheiat 
între UAT Județul Olt în parteneriat cu  UAT Corabia și  
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 Prevederile Capitolului VI din Legea  nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Prevederile art. 1.1, 1.2, 3.2 și 5.1 din Actul Constitutiv al 
Societății   “ Bursa de Cereale Corabia” SRL; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 94/28.08.2008 cu 
privire la aprobarea necesităţii şi oportunităţii realizării 
proiectului   „Bursă de Cereale în oraşul Corabia, judeţul 
Olt„; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 96/28.08.2008 cu 
privire la  aprobarea studiului de fezabilitate  pentru  
proiectul   „Bursă de Cereale în oraşul Corabia, judeţul Olt„; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 97/28.08.2008 privind 
aprobarea parteneriatului între Consiliul Judeţean Olt şi 
Consiliul Local Corabia pentru proiectul  „Bursă Cereale în 
oraşul Corabia, judeţul Olt ” şi a cheltuielilor aferente 
proiectului. 

 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 184/20.12.2013 cu 
privire la desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte 
interesele Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a 
Asociaţilor la societatea comercială ce va fi înființată pentru 
funcționarea“ Bursei de Cereale Corabia ” SRL;  

 
În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d), art.92, art.97 

alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1),  lit. c) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se revocă domnișoara AMZA Cristina Ioana din 

calitatea de persoană împuternicită să reprezinte interesele 
Consiliului Județean Olt în Adunarea Generală a Asociaţilor la 
Societatea “ Bursa de Cereale Corabia ” SRL. 
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Art.2. Domnișoara PELIGRAD Adriana Andreea, având 
funcția de inspector de specialitate (personal contractual) în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, se 
desemnează în calitate de persoană împuternicită să reprezinte 
interesele Consiliului Județean Olt, pentru UAT Județul Olt, în 
Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea “ Bursa de Cereale 
Corabia” SRL. 

Art.3.   Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea.  

Art.4.  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 
data de  01.11.2015 și se comunică Direcţiei Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Olt, Societății “ Bursa de 
Cereale Corabia” SRL, domnișoarei Peligrad Adriana Andreea 
pentru aducere la îndeplinire, domnișoarei Amza Cristina Ioana, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Judeţul  Olt. 

 
PREŞEDINTE, 

Paul STĂNESCU  
                                                               
                                                             
                                                            
                                                               Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
Gabriel BULETEANU    

 
 
                           

Slatina, 29.10.2015 
Nr.132 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi 
“pentru”. 
L.D./L.D. ( 2 ex.)           
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