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HOTĂRÂRE 
privind  reducerea  capitalului social la 

Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir “ S.A. 
 
 Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 septembrie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
        - proiectul de hotărâre privind  reducerea  capitalului social la Societatea comercială 
“Parcul Industrial Cugir “ S.A., înregistrat sub nr. 219 din 8 septembrie 2005, iniţiat de domnul Ion 
Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reducerea capitalului social la 
Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir “ S.A.; 
 - raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.9608 din 8 septembrie 2005, privind 
reducerea capitalului social al Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir” S.A.;  

- adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.8240/RMP din 4 august 2005; 
- adresa nr. 360/12.09.2005 a Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir” S.A.; 

            Văzând:  
                 - avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 –“Economică şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
 Având în vedere prevederile: 
 - art.113 litera ”g” din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
 - art.7 pct.II, litera “f” din Actul constitutiv al Societăţii comerciale “Parcul Industrial 
Cugir” S.A.; 
 - art.104 litera “i” 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 123.360,84 lei reprezentând contravaloarea  următoarelor obiective: 

a) Obiectiv 300- construcţie, înscris în cartea funciară nr. 14577 Cugir, sub nr. top 4255/4/3, cu 
o valoare de inventar 64.923,74 lei; 

b) Obiectiv 207a- construcţie, înscris în cartea funciară nr. 14577 Cugir, sub nr. top 4255/5/1/1, 
cu o valoare de inventar 22.664,64 lei; 

c) Obiectiv 207b- construcţie, înscris în cartea funciară nr. 14577 Cugir, sub nr. top 4255/5/3 cu 
o valoare de inventar 13.326,62 lei; 

d) Obiectiv 216- construcţie, înscris în cartea funciară nr. 14577 Cugir, sub nr. top 4255/6/4, cu 
o valoare de inventar 1.162,68 lei; 

e) Obiectiv 206 –construcţie cu număr de inventar 1000727 cu o valoare de inventar de 
5.765,27 lei; 

f) Obiectiv FN 6 –baracă metalică nr.inventar 1000676 cu o valoare de inventar de 1.440,63 
lei; 



g) Obiectiv FN 7 –baracă metalică nr inventar 1000535 cu o valoare de inventar de 79,11 lei; 
h) Obiectiv FN 8 –baracă metalică nr.inventar 1000199 cu o valoare de inventar de 11,27 lei; 
i) Obiectiv FN 9- baracă metalică nr. inventar 1000549 cu o valoare de inventar de 7,05 lei; 
j) Reţea termo nr. inventar 2101588 cu o valoare de inventar de 4.210,76 lei; 
k) Reţea termo nr. inventar 210594 cu o valoare de inventar de 1.442,18 lei; 
l) Cale ferată uzinală nr.inventar 2101275 cu o valoare de inventar de 83266,90 lei. 

     Art.2. Capitalul social al Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir “ S.A. rezultat în urma 
reducerii acestuia potrivit art.1 este de 537.511,17 lei, corespunzător unui număr de 53.751 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. 
    Art.4. Societatea comercială « Parcul Industrial Cugir »S.A. va asigura realizarea documentaţiei 
de parcelare şi documentaţia de evaluare a terenului şi construcţiilor ce urmează a fi vândute. 
    Art 5. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.190 din 25 august 2005  privind reducerea 
capitalului social la Societatea comercială « Parcul Industrial Cugir »S.A., se revocă. 
 
 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. 
 
 
 
NOTĂ : Prezenta hotărâre a fost adoptată în exercitarea dreptului acţionarului unic la Societatea 
comercială « Parcul Industrial Cugir »S.A. 
 
 
 
              PREŞEDINTE, 
               Ion Dumitrel 
 
                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                         SECRETAR GENERAL 
                                                                       Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
Alba iulia, 14 septembrie 2005. 
Nr. 205. 

 
 
 

 


