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HOTARARE
privind aprobarea imputernicirii unei persoane care sa reprezinte interesele
Consiliului Local Corbu in Adunarea Generala a Actionarilor SC RAJA SA
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 28.10.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei
Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In temeiul prevederilor art.125 al.2) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele
masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor
publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
In conformitate cu dispozitiile HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri
pentru accelerarea privatizarii;
Avand in vedere prevederile art.36 al.3), lit.c, art.45 alin.1) si art.115 din Legea
nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007, cu modificarile
si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 – Desemnarea domnului Rotaru Daniel Valentin, posesor al CI seria KZ, nr.010333
CNP 1700414135062 sa reprezinte comuna Corbu in cadrul sedintelor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor SC RAJA SA si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor
SC RAJA SA.
Art. 2 – Domnul Rotaru Daniel Valentin se imputerniceste sa sustina punctele de vedere
si sa voteze in numele si pentru comuna Corbu in si la toate problemele inscrise pe
ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor SC RAJA SA.

Art. 3 – Incepand cu data emiterii prezentei hotarari, H.C.L. nr.10/29.03.2016 se revoca.
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 d-lui Rotaru Valentin si un exemplar domnului primar. Se
publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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