
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 

HOTARÂRE 
 

cu privire la prelungirea contractului de comodat încheiat între Consiliul 
Județean Olt și  Societatea   „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L. 

 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 7140/18.07.2017  cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 7141/18.07.2017 ; 
- raportul nr. 7142/17.07.2017al Serviciului Dezvoltare Regională ;  
- raportul nr. 7445/26.07.2017 al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
- raportul nr.7512/26.07.2017 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului; 
- raportul nr.7528/26.07.2017 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie, servicii publice şi comerț ; 
- adresa Societății Bursa de Cereale Corabia SRL nr.25/7.07.2017 , 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 7090/17.07.2017;  
-  prevederile art. 3 alin.(4) din Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83/ 
29.05.2014 cu privire la asocierea Judeţului Olt cu oraşul Corabia şi 
Bursa Română de Mărfuri în vederea înfiinţării Societății „Bursa de 
Cereale Corabia”  S.R.L;  
- prevederile art. 2 din Contractul de comodat încheiat între Consiliul 
Județean Olt și Societatea Bursa de Cereale Corabia SRL , înregistrat la 
Consiliul Județean Olt sub nr.6301/01.07.2014;  
-  prevederile art.2146 din Codul Civil al României, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările si completările ulterioare; 



- prevederile art.10 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art.91 alin.(1) , lit.c) , alin.(4), lit.a) , art.97 alin.(1) , art.98 
coroborate cu art.45 alin.(3) și art.115 alin.(1), lit.c) din Legea 
Administratiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
   

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e : 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de comodat 
nr.6301/01.07.2014 încheiat între Consiliul Județean Olt și  Societatea  „Bursa 
de Cereale Corabia”  S.R.L . pentru imobilul aflat în domeniul public al 
județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt , situat în orașul 
Corabia, str. Portului nr.1A, județul Olt, pentru  o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 01.07.2017.  

 
Art. 2 . Contractul de comodat va  fi prelungit în temeiul prezentei 

hotărâri prin act adițional care se va încheia între Consiliul Județean Olt și  
Societatea  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L . 
               

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 
Direcţiei Economice, Buget - Finaţe, Serviciului Dezvoltare Regională, 
Serviciului Juridic – Contencios, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt,  Societății Bursa de Cereale Corabia S.R.L., 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
   

  
                   PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 
 
       Contrasemnează,  

  Secretar al Judeţului, 
                                                              Gabriel BULETEANU  

 
 
 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 27 de voturi “Pentru” și 1 abținere 
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