
                
 
     
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  preluarea  portului  Corabia     

  
Având în vedere: 
 Expunerea de motive nr. 9128/11.09.2013  cu privire la Proiectul 

de Hotărâre nr.9129/11.09.2013 ; 
 Raportul comun nr.9130/11.09.2013 al Direcţiei economice, 

buget-finanţe şi al Serviciului dezvoltare regională; 
 Raportul nr.9406/17.09.2013 al Comisiei pentru muncă, protecţie 

socială, activităţi sportive şi agrement; 
 Raportul nr.9407/17.09.2013 al Comisiei  pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 Raportul nr.9460/18.09.2013 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat   al  judeţului; 

 Adresa Ministerului Transporturilor nr. 36934/21.08.2013 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8428/21.08.2013 , 
cu privire la crearea unei societăţi comerciale care va administra 
portul Corabia în urma divizării Companiei Naţionale 
„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu ;  

 Adresele Consiliului Judeţean Olt nr. 8428/03.09.2013 şi 
respectiv, nr.8428/06.09.2013 privind acceptarea propunerii 
Ministerului Transporturilor de a prelua portul Corabia ;  

 Prevederile O.G. nr.22/1999  privind administrarea porturilor 
şi a căilor navigabile , utilizarea infrastructurilor de transport 
naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea 
activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, republicată; 



 
În temeiul prevederilor   art. 91, alin.(1), lit.b);e),  alin(3), lit.d) 

alin.(6) lit. a);c) şi art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. Se acceptă propunerea Ministerului Transporturilor cu 
privire la preluarea Portului Corabia în cadrul unei societăţi 
comerciale, ce se va înființa conform legii, în  urma divizării 
Companiei Naționale “ Admninistrația Porturilor Dunării Fluviale” 
S.A. Giurgiu. în societăţi comerciale pe acţiuni.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 

Regională, Direcţiei Economice, Buget-Finanţe,  din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 
Consiliului Local al orașului Corabia, Ministerului Transporturilor   şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

    
 

PREŞEDINTE, 
Paul STĂNESCU  

 
 

      
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ,  

Secretar al Judeţului, 
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