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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  reducerea  capitalului social la Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir “ S.A. 

 
 
 Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25 august 2005; 
 Luând în dezbatere: 
      - Proiectul de hotărâre privind  reducerea  capitalului social la Societatea comercială “ Parcul 
Industrial Cugir “ S.A., înregistrat sub nr.189 din 9 august 2005, iniţiat de domnul Dan Coriolan 
Simedru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
       - expunerea de motive privind reducerea capitalului social la Societatea comercială “ Parcul 
Industrial Cugir “ S.A.; 
    - raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.8184 din 8 august 2005, privind reducerea 
capitalului social al Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir” S.A.; 
 Văzând: 
       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 -Economică şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
                  - adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.8240/RMP din 4 august 2005; 
 Având în vedere prevederile: 
  - art.202 litera ”a” din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
  - art.7 paragraful II, litera “f” din Actul constitutiv al Societăţii comerciale “Parcul 
Industrial Cugir” S.A.; 
  - art.104 litera “f” din Legea administraţiei publice nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1. Se aprobă reducerea  capitalului social al Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir “ S.A. 
cu suma de 115.650,48 RON, reprezentând contravaloarea obiectivelor de natura construcţiilor. 
 
Art.2. În urma reducerii capitalului social potrivit art.1. rezultă un capital social de 545.221,53 RON, 
corespunzător unui număr de 54.522 acţiuni nominative.  
 
    Art.3. Se împuterniceşte doamna Timiş Loredana, consilier juridic la Societatea comercială “Parcul 
Industrial Cugir “ S.A. să îndeplinească formalităţile legale la Oficiul Registrului Comerţului şi 
Monitorul Oficial al României. 
   

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 

- Instituţiei prefectului –judeţul Alba; 
- Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir “ S.A. 
 



- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
              VICEPREŞEDINTE, 
            Dan Coriolan Simedru 
 
 
                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                           SECRETAR GENERAL,                        
                                                                    Mariana Hurbean 
 
 
 NOTĂ: Prezenta hotărâre a fost adoptată în exercitarea dreptului acţionarului unic la Societatea 
comercială “Parcul Industrial Cugir “ S.A. 
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