
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 HOTĂRÂRE 
pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba 241/2005 privind  

asocierea judetului Alba cu unitatile administrativ- teritoriale- municipiul Blaj si comunele 

Craciunelu de Jos, Sincel, Valea Lunga - pentru infiintarea 

Societatii comerciale "PARC INDUSTRIAL BLAJ-ALBA" S.A. 

 

 

 Consiliul judetean Alba, intrunit in sedinta extraordinară în data de 16 februarie 2006;                              

Luând in dezbatere: 

   - Proiectul de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

judeţean Alba 241/2005 privind  asocierea judetului Alba cu unitatile administrativ- teritoriale- 

municipiul Blaj si comunele Craciunelu de Jos, Sincel, Valea Lunga - pentru infiintarea 

Societatii comerciale "PARC INDUSTRIAL BLAJ-ALBA" S, înregistrată sub nr.37 din 2 

februarie 2006, iniţiată de domnul Coriolan Dan Simedru, vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Alba; 

                - Expunerea de motive privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului 

Judetean Alba nr. 241/2005 privind  asocierea judetului Alba cu unitatile administrativ- 

teritoriale- municipiul Blaj si comunele Craciunelu de Jos, Sincel, Valea Lunga - pentru 

infiintarea Societatii comerciale "PARC INDUSTRIAL BLAJ-ALBA" S.A;. 

               -  Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 241/2005 privind  asocierea judetului Alba 

cu unitatile administrativ- teritoriale- municipiul Blaj si comunele Craciunelu de Jos, Sincel, 

Valea Lunga - pentru infiintarea Societatii comerciale "PARC INDUSTRIAL BLAJ-ALBA" 

S.A ;. 

                - Raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete nr. 1202/02.02.2006 pentru  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba 241/2005 privind  asocierea 

judetului Alba cu unitatile administrativ- teritoriale- municipiul Blaj si comunele Craciunelu de 

Jos, Sincel, Valea Lunga - pentru infiintarea Societatii comerciale "PARC INDUSTRIAL BLAJ-

ALBA" S.A, 

  Văzând:  

                - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Economică şi administrarea 

domeniului public şi privat; 

     Avand in vedere: 

               -  Ordonanta nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale 

aprobata şi modificată prin Legea nr. 490/2002; 

- art. 60-(5) si 48-(1) din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, 

republicata; 

- art. 104-(1) litera “t” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

               In temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTARARE 
 

Articol unic.   Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.241/2005 privind  asocierea judetului 

Alba cu unitatile administrativ- teritoriale- municipiul Blaj si comunele Craciunelu de Jos, 

Sincel, Valea Lunga - pentru infiintarea Societatii comerciale "PARC INDUSTRIAL BLAJ-

ALBA" S.A., se modifică şi se completează astfel: 



         - litera „d” a articolului 8, Capitolul III al Anexei nr.1 va avea următorul cuprins: 

       “d.  Aportul acţionarilor la capitalul social se prezintă astfel: 

- Judetul Alba, reprezentat de Consiliul Judeţean Alba, a subscris 472.732 

(patrusutesaptezecisidouamiisaptesutetreizecisidoi) acţiuni X 1 leu/acţiune, adică 

472.732 (patrusutesaptezecisidouamiisaptesutetreizecisidoi) lei, reprezentând 

49,98414 % din capitalul social total, din care a vărsat la data constituirii societăţii 

comerciale c/v a  389.103 acţiuni, adică 389.103 (treisuteoptzecisinouamiiunasutatrei) 

lei, reprezentând 82,3094 % din capitalul social subscris (aport în natura 5,5 ha teren 

în valoare de 389.103 lei) şi aport capital în numerar 83.629 lei, care vor fi vărsaţi 

esalonat pe parcursul unui an; 

- Municipiul Blaj, reprezentat de  Consiliul Local Blaj a subscris 472.732 

(patrusutesaptezecisidouamiisaptesutetreizecisidoi) acţiuni X 1 leu/acţiune, adică 

472.732 (patrusutesaptezecisidouamiisaptesutetreizecisidoi) lei, reprezentând 

49,98414 % din capitalul social total, din care a vărsat la data constituirii societăţii 

comerciale c/v a 472.732 acţiuni, adică 472.732 

(patrusutesaptezecisidouamiisaptesutetreizecisidoi) lei, reprezentând 100% din 

capitalul social subscris. (aport în natura 6,5 ha teren în valoare de 472.732 lei); 

- Comuna Craciunelu de Jos, reprezentată de  Consiliul Local Craciunelu de Jos a 

subscris 100 (unasuta) acţiuni X 1 leu/acţiune, adică 100 (unasuta) lei, reprezentând 

0,010573 % din capitalul social total, din care a vărsat la data constituirii societăţii 

comerciale c/v a 100 acţiuni, adică 100 (unasuta) lei, reprezentând 100% din capitalul 

social subscris; 

- Comuna Sincel, reprezentată de Consiliul Local Sincel cu sediul în Sincel a subscris 

100 (unasuta) acţiuni X 1 leu/acţiune, adică 100 (unasuta) lei, reprezentând 0,010573 

% din capitalul social total, din care a vărsat la data constituirii societăţii comerciale 

c/v a 100 acţiuni, adică 100 (unasuta) lei, reprezentând 100% din capitalul social 

subscris; 

- Comuna Valea Lunga, reprezentată de Consiliul Local Valea Lunga a subscris 100 

(unasuta) acţiuni X 1 leu/acţiune, adică 100 (unasuta) lei, reprezentând 0,010573 % 

din capitalul social total, din care a vărsat la data constituirii societăţii comerciale c/v 

a 100 acţiuni, adică 100 (unasuta) lei, reprezentând 100% din capitalul social 

subscris;”. 

 

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

- Institutiei prefectului - judeţul Alba; 

- Consiliului Local al Municipiului Blaj; 

- Consiliului Local al Comunei Craciunelu de Jos; 

- Consiliului Local al Comunei Sincel; 

- Consiliului Local al Comunei Valea Lunga; 

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

 

 

            PREŞEDINTE, 
                   Ion Dumitrel 

                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL, 

               Mariana Hurbean 
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