
ROMANIA 

JUDETUL ALBA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

HOTARARE 

privind reoganizarea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. 

“Mecanica” S.R.L cu sediul in municipiul Sebes, str. Augustin Bena nr. 10; 

 

Consiliul Judetean Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 30 martie 2005; 

Luind in dezbatere : 

- proiectul de hotarare privind reoganizarea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor 

aflate in patrimoniul S.C. “Mecanica” S.R.L cu sediul in municipiul Sebes, str. Augustin Bena nr. 10; 

-  expunerea de motive a perşedintelui Consiliului judeţean Alba la proiectul de hotarare 

inregistrat sub nr. 94/2005 privind reoganizarea Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in 

patrimoniul S.C. “Mecanica” S.R.L. cu sediul in municipiul Sebes, str. Augustin Bena nr. 10; 

- raportul de specialitate nr. 2830 din 17 martie 2003 al Arhitectului Sef privind reoganizarea 

Comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul S.C. “Mecanica” S.R.L; 

Văzând avizul favorabil al  Comisiei de specialitate nr. 2 – „Amenajarea teritoriului, 

urbanism, infrastructura si mediu” 

Avand in vedere prevederile: 

• art. 104, - (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile 

comerciale cu capital de stat; 

•  art. 2 din Criteriile nr. 2665 si nr. 1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si 

evaluarea terenurilor detinute de societatiile comerciale cu capital de stat ale  Ministerului Economiei 

si Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu modificarile si 

completarile ulterioare inregistrate sub nr. 21541 si 8392 NN la data de 15 octombrie 1998, date in 

vederea aplicarii Hotararii Guvernului nr. 834/1991; 

In temeiul art. 109  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare adopta prezenta 
  

HOTARARE : 
 

Art. unic Se reorganizeaza Comisia de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul 

S.C. “Mecanica” S.R.L. cu sediul in municipiul Sebes, str. Augustin Bena nr. 10, la data infiintarii 

acesteia, in urmatoarea componenta: 

Presedinte: ing. Padurean Nicolae – administratorul societatii 

Secretar:     ec.  Cataramba Constantin – contabil sef 

Membrii:          Tescu Maria – gestionar 

                         Padurean Monica – contabil 

                         Mihailescu Gheorghe – dispecer 

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al judetului Alba, si se comunica: 

- Institutia Prefectului - Judetul Alba; 

- Directie de dezvoltare si bugete; 

- Directiei tehnice; 

- Arhitect sef; 

- Directiei juridica si cancelarie; 

- S.C. Mecanica S.R.L. 

 

     PRESEDINTE,                                                    Contrasemnează 

      Ion Dumitrel                                               p. SECRETAR GENERAL, 

                                                                                   Liliana Negrut 
Nr. 93 

Alba Iulia  30.03.2005 


