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HOTARARE
privind participarea comunei Corbu la majorarea capitalului social al
societatii RAJA S.A.
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 07.07.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, actualizată, Avand
in vedere adresa societatii RAJA S.A. nr.20406/01.03.2016 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.1818/03.03.2016 prin care ne comunica extras
din Hotararea nr.1 din 22.02.2016 prin care s-a aprobat marirea capitalului
social, conditiile de marire a capitalului social precum si modelul de Cerere de
subscriere.
In conformitate cu prevederile art.2 lit.h) si art.8 alin.3) din Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata si actualizata coroborate cu
cele ale art.35 alin.2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata;
In baza art.210 alin.1) art.212 alin.1), art.216 si art.220 din Legea societatilor
comerciale nr.31/1990, republicata si actualizata;
In temeiul dispozitiior art.17, art.36 alin.2) lit.(d) ; alin.6) lit.(a) pct.14; art.45
alin.1) ; art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea exercitarii dreptului de preemptiune si subscrierea de catre
comuna Corbu, in calitate de actionar al societatii RAJA S.A. a unui numar de 67
actiuni dematerializate, nou emise de societatea RAJA S.A. in vederea majorarii
capitalului social, cu valoare nominala de 10 lei fiecare actiune, la pretul de 10 lei
pe actiune, in temenii si conditiile stabilite prin Hotararea nr.1 a Adunarii generale

Extraordinare a Actionarilor societatii RAJA S.A. din data de 22.02.2016.
Art.2 Aprobarea contributiei comunei Corbu la majorarea capitalului social al
societatii RAJA S.A. si efectuarea varsamantului actiunilor subscrise in cadrul
operatiunii de majorarea capitalului social, prin plata sumei de 670 lei in contul
IBAN RO36RNCB0114014937350001 deschis la BCR Constanta, titular
societatea RAJA S.A. cu titlu de prêt al actiunilor subscrise pentru marirea
capitalului social.
Art.3 Se imputerniceste domnul primar Galbinasu Marian sa semneze cererea
de subscriere si sa o comunice societatii RAJA S.A., impreuna cu dovada
efectuarii platii actiunilor subscrise.
Art.4 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Contabilitate si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0
voturi ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15
consilieri în funcţie.
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