
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Alba în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Societatea comercială „ALBA BUSINESS CENTER” S.A 
 
 
 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17.11.2005; 
  Luând în dezbatere: 
        -    Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
judeţean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea comercială „ALBA BUSINESS 
CENTER” S.A inregistrat sub nr.279 din 11 noiembrie 2005 iniţiat de domnul Ion Dumitrel, 
preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- Expunerea de motive privind desemnarea reprezentantului Consiliului  
judeţean Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea comercială „ALBA BUSINESS 
CENTER” S.A; 

-    Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.12312 din 
11.11.2005; 

- Văzând încheierea nr.2049 din 5 mai  2005 a judecătorului delegat la  
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba, privind dizolvarea Societăţii 
comerciale „ALBA BUSINESS CENTER” S.A pentru imposibilitatea realizării obiectului de 
activitate al societăţii şi numirea practicianului în reorganizare şi lichidare -  Cândea Lidia să 
facă toate demersurile în vederea lichidării şi radierii societăţii; 
 Văzând: 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia juridică, ordine publică şi 
disciplină” 
 - Rezultatul votului secret. 

Având în vedere prevederile : 
-  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; 
- art.104-(1) litera “i” din Legea administraţiei publice locale 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. Domnul Cozneac Vasile, consilier în aparatul propriu de specialitate al Consiliului 
judeţean Alba, se desemnează reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii 
comerciale „ALBA BUSINESS CENTER” S.A. 
 Art.2. Mandatul de reprezentare constă în îndeplinirea procedurilor necesare derulării 
procesului de lichidare a societăţii şi urmărirea încasării de către Consiliul judeţean Alba a sumei 
aferente cotei de participare la capitalul social de18% . 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Societăţii comerciale „ALBA BUSINESS CENTER” S.A; 
- Domnului Cozneac Vasile; 



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

PREŞEDINTE, 
             Ion Dumitrel 

                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                          SECRETAR GENERAL 

                                Mariana Hurbean 
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