
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bilanţului contabil  a contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net 

pe anul 2005 al Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir” S.A. 
 
             Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2006; 

 Luând în dezbatere: 
                  - Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil  a contului de profit şi 
pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2005 al Societăţii comerciale “Parcul Industrial 
Cugir” S.A., înregistrat sub nr.48 din 9 martie 2006, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al 
Consiliului judeţean Alba; 
                   - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil  
a contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 2005 al Societăţii comerciale 
“Parcul Industrial Cugir” S.A. 

      - Raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 2605 din 9 martie 2006, privind 
aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net pe anul 
2005 al Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir” S.A. 

Văzând : 
                  - Avizul favorabil al Comisiei de Specialitate nr.1 – Economica şi administrarea 
domeniului public şi privat; 
 Având în vedere prevederile: 
                   - art.111-(2) litera ”a” din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale 
reactualizată; 

-Ordinul 306/2002 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene; 
                  - art.104-(1), litera “i” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare , adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

         Art.unic. Se aprobă bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi repartizarea profitului 
net pe anul 2005 al Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir” S.A.- anexe ale prezentei 
hotărâri.  
        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. 

 
PREŞEDINTE, 
 Ion Dumitrel 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                       Mariana Hurbean 

 
  NOTĂ:  Prezenta Hotărâre a fost adoptată în exercitarea drepturilor acţionarului unic la 
Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir” S.A. 
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