
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  garantării  împrumutului bancar  ce se va contracta de  
Societatea comercială „ Parcul Industrial Cugir” S.A  

 
Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 septembrie 2008; 

 Luând în dezbatere: 
  - Proiectul de hotărâre privind aprobarea  garantării  împrumutului bancar  ce 
se va contracta de Societatea comercială „ Parcul Industrial Cugir” S.A, înregistrat sub nr. 223 
din 12 septembrie 2008, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean 
Alba; 

           - Expunerea de motive  privind aprobarea  garantării  împrumutului bancar  ce 
se va contracta de Societatea comercială „ Parcul Industrial Cugir” S.A  

           - Raportul de specialitate nr. 12071 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind 
aprobarea  garantării  împrumutului bancar  ce se va contracta de Societatea comercială „ 
Parcul Industrial Cugir” S.A  

Văzând: 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 - Dezvoltare economică, 

bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
Având în vedere prevederile: 

  - art.91-(2), lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- cap. IV, art.8, punctul I, lit. f) din Actul Constitutiv al societăţii comerciale; 
- Codului civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi 115 al (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1. Se aprobă garantarea împrumutului ce se va contracta de Societatea comercială „Parcul 
Industrial Cugir „ S.A., cu CEC Bank, Sucursala Alba Iulia, cu imobilul 121-Pavilion tehnico 
administrativ, situat în Cugir, str. Victoriei nr.8 A, judeţul Alba, înscris în Cartea Funciară 
nr.14577 Cugir nr. top.4255/2/7, proprietate privată a judeţului Alba.  
Art.2. Se împuterniceşte domnul Muntean Emil, Administratorul unic al Societăţii comerciale  
„ Parcul Industrial Cugir” S.A. să semneze şi să îndeplinească formalităţile legale referitoare 
la contractarea împrumutului. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
                     - Instituţiei prefectului –judeţul  Alba; 
                         - Societăţii comerciale „ Parcul Industrial Cugir „ S.A.; 
                         - Sucursalei CEC Bank  Alba Iulia, 

- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 

                  PREŞEDINTE, 
                      Ion DUMITREL 
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                  Mariana HURBEAN 
                                                                                                    
Alba Iulia, 25 septembrie 2008 
Nr.225 


