
HOTĂRÂREA NR.74 
privind   necesitatea înlocuirii domnului Chichi Nicolae din Adunarea Generală a 

acţionarilor pentru SC AGROPIEŢE SA 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 28 august  2008; 

Examinând proiectul de hotărâre privind necesitatea înlocuirii d-lui Chichi Nicolae din 
Adunarea Generală a Acţionarilor pentru SC AGROPIEŢE SA, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local  al municipiului Tulcea; 
Având în vedere: 
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 
In conformitate cu prevderile art. 36 alin. (2) lit. a şi d, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a pct. 19 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
In temeiul art.45, alin.(1),  şi  (6),  art.73 şi  art.74  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1 –  Se aprobă înlocuirea domnului Chichi Nicolae, mandatat prin HCL nr. 265/27.09.2007  să 
exercite atribuţiile AGA pentru SC AGROPIEŢE SA cu dl. Constantinescu Emil, cetăţean român, născut la 
data de 01.07.1966, în localitatea Feteşti, jud. Ialomiţa, CNP 1660701364221, domiciliat în Tulcea, str. Iuliu 
Maniu nr. 32, bl. 23, sc. C, et. 1, ap. 6, posesor al C.I. seria  tc nr. 029662 -  reprezentant AGA pentru SC 
AGROPIEŢE SA cu mandat SC TRANSPORT PUBLIC SA.. 

ART. 2 Adunarea Generală a Acţionarilor va avea următoarea componenţă: 
1. D-na HOROBEŢ NINA , cetăţean roman, născută la data de 08.07.1977 în localitatea Tulcea, judeţul 
Tulcea, CNP 0770708364235, domiciliată în Tulcea , Aleea Cristina nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 16, posesoare 
a C.I. seria TC nr. 101841. 
2. Dl.STOICA MIHAIL, cetăţean roman, născut la data de 07.01.1968, în localitatea, judeţul Tulcea, CNP 
1680107364214, domiciliat în Tulcea, jud. Tulcea, str. Orizontului nr. 66, posesor al C.I. seria TC nr. 052974. 
3.Dl. CONSTANTINESCU EMIL, cetăţean român, născut la data de 01.07.1966, în localitatea Feteşti, jud. 

Ialomiţa, CNP 1660701364221, domiciliat în Tulcea, str. Iuliu Maniu nr. 32, bl. 23, sc. C, et. 1, ap. 6, 
posesor al C.I. seria  tc nr. 029662. 

ART. 3 Persoanele mandatate vor exercita atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor mai puţin cele 
exercitate de acţionarul majoritar prin prezenta hotărâre. 

ART.4 – Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi ale consilierilor. 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                GAFAR Cantimir 


