
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
HOTARÂRE 

 
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. 
 
 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 4580/09.05.2014 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
4581/09.05.2014 ; 
- raportul nr. 4582/09.05.2014 al Serviciului Dezvoltare Regională și al Serviciului 
Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice  și Autoritatea Județeană de Transport;  
 - raportul nr. 5179/28.05.2014 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- raportul nr.5182/28.05.2014 al Comisiei pentru studii economico-sociale, buget-finanţe, 
integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- raportul nr. 5181/28.05.2014 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie, servicii 
publice şi comerț ; 
- raportul nr. 5180/28.05.2014 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi 
de agrement ; 
- Referatul  domnului Paraschiv Marin – reprezentant împuternicit al Societăţii Bursa de 
Cereale Corabia S.R.L., înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 3762/16.04.2014;  
- Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 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 Olt 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 Olt 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 Olt nr. 34/27.02.2014 cu privire la: 
                      - trecerea unui teren din domeniul public al oraşului Corabia şi din administrarea 
Consiliului Local al oraşului Corabia, în  domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt;  
                     - includerea unei construcţii în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Olt; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu 
modificările si completările ulterioare; 



- Prevederile art.10 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2146 din Codul civil al României, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.97 alin.(1) 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 asocierea Judeţului Olt prin Consiliul Judeţean Olt cu oraşul Corabia prin 
Consiliul Local al oraşului Corabia şi cu Bursa Română de Mărfuri în vederea înfiinţării 
Societății  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L. 
 
Art.2. Se aprobă Actul constitutiv al Societății  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L. , prevăzut 
în anexa nr.1. 
 
Art.3. (1). Se  transmite cu titlu de comodat pentru o perioadă de 3 (trei) ani Societății  „Bursa 
de Cereale Corabia”  S.R.L., ce urmează a fi înfiinţată, imobilul aflat în domeniul public al 
Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt, situat în oraşul Corabia, str. Portului nr. 
1A, judeţul Olt. 
           (2). Imobilul menţionat la alin.(1) are datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 şi va 
avea ca destinaţie  sediu pentru Societatea „Bursa de Cereale Corabia ” S.R.L. 
           (3). Drepturile şi obligaţiile cu privire la imobilul în cauză se stabilesc prin contractul de 
comodat, prevăzut în anexa nr. 3, încheiat între UAT Județul Olt prin Consiliul Judeţean Olt , pe 
de o parte şi reprezentanţii  Societății  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L, pe de altă parte, în 
termen de 5 zile de la data înregistrării conform legii a societății respective .  
 (4). Contractul poate fi prelungit prin acordul părților, prin act adițional, după aprobarea 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt. 

(5). Predarea – primirea imobilului se efectuează la data semnării contractului de 
comodat, prin protocol,  prin grija Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Economice Buget – 
Finanţe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

(6). Prin protocolul de predare – primire se vor stabili răspunderile ce revin Consiliului 
Judeţean Olt şi Societatea  „Bursa de Cereale Corabia”  S.R.L., în ceea ce priveşte apărarea 
împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 307/2006. 
 
Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               
Art.5. 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, domnisoarei Amza Cristina Ioana, Consiliului Local al 
oraşului Corabia,  S.C. Bursa Română de Mărfuri S.A., Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
   

PREŞEDINTE, 
              Paul STĂNESCU 

 
      Contrasemnează, 

                                                                                                     Secretar al Judeţului                          
                                                                                  Marin DOBRE 

Nr. 83 
Slatina, 29.05.2014  
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