
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de mandat nr.9944 din 25 iulie 2008 
încheiat cu domnul Câmpean Gligor, reprezentantul Consiliului judeţean Alba în Adunarea 

generală a acţionarilor la Societatea comercială „ PARC INDUSTRIAL BLAJ – ALBA „ S.A. 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2009; 
Luând în dezbatere: 
 - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de 
mandat nr.9944 din 25 iulie 2008 încheiat cu domnul Câmpean Gligor, reprezentantul 
Consiliului judeţean Alba în Adunarea generală a acţionarilor la Societatea comercială „ 
PARC INDUSTRIAL BLALBA „ S.A., iniţiat de domnul Ioan Sorin Bumb, vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean Alba, înregistrat sub nr. 1 din 14 ianuarie 2009; 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 
la Contractul de mandat nr.9944 din 25 iulie 2008 încheiat cu domnul Câmpean Gligor, 
reprezentantul Consiliului judeţean Alba în Adunarea generală a acţionarilor la Societatea 
comercială „ PARC INDUSTRIAL BLAJ – ALBA „ S.A.; 
 - Raportul de specialitate nr.216 din 8 ianuarie 2009 al Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
Văzând: 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia dezvoltare economică, 
bugete, strategii şi cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art.91(2), lit.d) şi art. 92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Hotărârea Guvernului României nr.1715 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri 
pentru diminuarea cheltuielilor la entităţile la care capitalul social este deţinut integral sau 
majoritar de stat sau de o unitate administrativ – teritorială; 

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

 
H O T Ă R Â R E 

 
Art. unic. Se aprobă Actul Adiţional nr.1 la Contractul de mandat nr.9944 din 25 iulie 2008 
încheiat cu domnul Câmpean Gligor, reprezentantul Consiliului judeţean Alba în Adunarea 
generală a acţionarilor la Societatea comercială „ PARC INDUSTRIAL BLAJ – ALBA „ 
S.A., începând cu data de 1 ianuarie 2009  –parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Prefecturii judeţului Alba; 
- Domnului Câmpean Gligor 
- Societăţii comerciale „PARC INDUSTRIAL BLAJ – ALBA „ S.A. 
- Direcţiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Alba. 

 
 PREŞEDINTE, 

            Ion DUMITREL 
                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                           Mariana HURBEAN 

Alba Iulia, 29 ianuarie 2009 
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