
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind asocierea Consiliului judeţean Alba  şi Consiliile locale Arieşeni, Albac,  

Gîrda de Sus şi Scărişoara, în scopul înfiinţării şi administrării 
Societăţii comerciale « Arieşeni - Alba » S.A. 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 27 aprilie 2006; 

 Luând in dezbatere: 
        - Proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului judeţean Alba  şi Consiliile 
locale Arieşeni, Albac, Gîrda de Sus şi Scărişoara, în scopul înfiinţării şi administrării Societăţii 
comerciale « Arieşeni - Alba » S.A., înregistrat sub nr. 92 din 10 aprilie 2006, iniţiat de domnul 
Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
                   - Expunerea de motive privind asocierea Consiliului judeţean Alba  şi Consiliile 
locale Arieşeni, Albac, Gîrda de Sus şi Scărişoara, în scopul înfiinţării şi administrării Societăţii 
comerciale « Arieşeni - Alba » S.A. 
                  - Raportul comun de specialitate al Directiei Dezvoltare si Bugete nr. 4074 din 13 
aprilie 2006, privind asocierea Consiliului judeţean Alba  şi Consiliile locale Arieşeni, Albac, 
Gîrda de Sus şi Scărişoara, în scopul înfiinţării şi administrării Societăţii comerciale « Arieşeni - 
Alba » S.A.     

       - Proiectul actului constitutiv; 
    -  Proiectul Contractului  cadru de mandat; 

Văzând : 
                  - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – De dezvoltate regională şi 
integrare europeană ; 
       -  Rezultatul votului secret ; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 60-(5) si 48- (1) din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, 

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

modificările si 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 asocierea Consiliului judeţean Alba, şi Consiliile locale Arieşeni, 
Albac, Gîrda de Sus şi Scărişoara, în scopul înfiinţării şi administrării Societăţii comerciale 
«Arieşeni - Alba »S.A. 

Art.2. Se aproba Actul Constitutiv al Societăţii comerciale "Arieşeni - Alba “ S.A.- 
potrivit  anexei nr.1– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3.  Domnul Ion  Dumitrel, preşedintele Consiliului judeţean Alba, se mandatează să 
semneze in numele Consiliului judeţean Alba documentele prevăzute de lege necesare 
înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului Alba. 

Art. 4.  (1) Domnul Ioan Arghiuş se desemnează reprezentant al judeţului Alba în 
Adunarea  generală a acţionarilor la Societatea comercială «  Arieşeni - Alba“ S.A.            

(2) Se aprobă Contractul  cadru de mandat pentru reprezentarea judeţului Alba în 
Adunarea generala a acţionarilor – potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 



          Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Institutiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Consiliului Local al Comunei Arieşeni; 
- Consiliului Local al Comunei Albac; 
- Consiliului Local al Comunei Gîrda de Sus; 
- Consiliului Local al Comunei Scărişoara; 
- Domnului Ioan Arghiuş ; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 
 

            PREŞEDINTE, 
          Ion Dumitrel 

                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                      SECRETAR GENERAL, 

                                                                                  Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 

Alba Iulia 27 aprilie 2006 
Nr. 86  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Anexa nr.1 
                                                                                                                  la Hotărârea nr. 86 din 
                                                                                                                     27 aprilie 2006 
 
                                                                              

ACT CONSTITUTIV 

al Societăţii Comerciale „ Arieşeni - Alba”  S.A. 
 
 

CAPITOLUL I 
ACŢIONARII FONDATORI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, 

SEDIUL ŞI DURATA 
 
 

             Art. 1 ACŢIONARII FONDATORI  
 
Societatea comercială are următorii acţionari fondatori: 
 

1. Consiliul judeţean Alba , persoana juridica romana, cu sediul în Alba Iulia, P-ta I.I.C. 
Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, prin dl. preşedinte Ion Dumitrel, mandatat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. __din data de _________, domiciliat în _________, str. 
________________, nr. ____, bl.____, sc. ____, ap. _____, judeţul Alba, posesor al BI/CI 
seria. ____ nr. __________ emis de Poliţia __________în anul_____.  

2. Consiliul local Arieşeni, persoana juridica romană,  cu sediul în Arieşeni,          ,judeţul 
Alba, prin dl. primar          , mandatat prin Hotărârea Consiliului Local Arieşeni nr. __din 
data de _________, domiciliat în _________, str. ________________, nr. ____, bl.____, 
sc. ____, ap. _____, judeţul Alba, posesor al BI/CI seria. ____ nr. ________ emis de 
Poliţia ________în anul____.  

3.  Consiliul local Albac, persoana juridica romana, cu sediul în Albac, judeţul Alba, prin d-
nul. primar             , mandatat prin Hotărârea Consiliului Local Albac nr. __din data de 
_________, domiciliat în _________, str. ________________, nr. ____, bl.____, sc. 
____, ap. _____, judeţul Alba, posesoare al BI/CI seria ____ nr. __________ emis de 
Poliţia __________în anul_____.  

4. Consiliul local Gîrda de Sus, persoana juridica romană, cu sediul în Gîrda de Sus 
str.______________, nr. __, judeţul Alba, prin dl. primar          , mandatat prin Hotărârea 
Consiliului Local Gârda nr. __din data de _________, domiciliat în _________, str. 
________________, nr. ____, bl.____, sc. ____, ap. _____, judeţul Alba, posesor al BI/CI 
seria. ____ nr. __________ emis de Poliţia __________în anul_____.  

5. Consiliul local Scărişoara , persoana juridica romana, cu sediul în Scărişoara, 
str______________, nr. __, judeţul Alba, prin dl. primar            , mandatat prin Hotărârea 
Consiliului Local Scărişoara nr. __din data de _________, domiciliat în _________, str. 
________________, nr. ____, bl.____, sc. ____, ap. _____, judeţul Alba, posesor al BI/CI 
Seria ____ Nr. __________ emis de Poliţia __________în anul_____.  

 
 

         Art. 2 DENUMIREA 
 

      Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială „ Arieşeni - Alba" S.A. 
denumită în prezentul act constitutiv societate. 

a. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanând de la societate, 
denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau de iniţialele 
“S.A.”, de capitalul social şi de codul unic de înregistrare. 



 
 
 
 

         ART. 3 FORMA JURIDICĂ 
 
a. Societatea comercială are forma juridică de SOCIETATE PE ACŢIUNI.  
b. Societatea comercială „Arieşeni - Alba” S.A se constituie în temeiul prevederilor Legii nr. 

31/1990, privind societăţile comerciale modificată şi republicată. 
c. Ea dobândeşte personalitate juridică în momentul înmatriculării la Oficiul Registrului 

Comerţului. 
 

              Art. 4 SEDIUL 
 
a. Sediul societăţii este în Comuna Arieşeni, judetul Alba. 
b. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii 

Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. 
c. Societatea poate avea sucursale, reprezentante, agenţii, situate şi în alte localităţi din ţară şi 

străinătate. 
 

          Art. 5 DURATA 
 

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale. 
 
 

CAPITOLUL II 
OBIECT DE ACTIVITATE 

 
 
              Art. 6  OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
Societatea are ca obiect  de activitate: 
 Administrarea şi susţinerea activităţii economice       Cod CAEN    7513 
 Servicii administrative asociate turismului                 Cod CAEN    7513.16 
 Servicii administrative asociate turismului  
             hotelurilor şi restaurantelor                                        Cod CAEN     7513.15 
 Servicii administrative de urbanism                            Cod CAEN    7512.13 
 Servicii administrative în domeniul activităţilor 
            sportive, recreative şi culturale                                    Cod CAEN     7512.16 
  
 

CAPITOLUL III 

CAPITALUL SOCIAL. ACŢIUNILE. 

 
               Art. 7  CAPITALUL SOCIAL 

 
a. Capitalul social subscris este  
b. La data constituirii societăţii capitalul social vărsat este de __%, adică 

______________lei (litere), restul de ___% urmând a fi vărsat în termen de 12 luni de la 
data înmatriculării. 



c. Capitalul social este constituit din             acţiuni nominative emise în formă 
dematerializată, valoarea nominală a fiecărei acţiuni fiind de ……….. 

d. Aportul acţionarilor la capitalul social se prezintă astfel: 
- Judetul Alba, reprezentat de Consiliul Judeţean Alba, a subscris …………. 

 
- Comuna Arieşeni   

 
     

- Comuna Albac 
 
 

- Comuna Gîrda de Sus 
 
 

- Comuna Scărişoara 
 
 
               Art.8. ACŢIUNILE 
 

a. Acţiunile în număr de                      sunt nominative prevăzute de lege fiind deţinute de 
acţionarii prevăzuţi la art. 1 şi art. 8. 

b. Capitalul social subscris se divide în          (acţiuni nominative cu valoarea nominală de 
……. 

c. Acţiunile vor fi emise sub formă dematerializată, prin înscriere în cont. 
d. Prin hotărârea adunării generale, cu respectarea condiţiilor art. 115 din Legea 31/1990 

republicată, acţiunile nominative pot fi transformate în acţiuni la purtător, situaţie în care 
vor fi emise în formă materializată, cuprinzând dispoziţiile legale. 

e. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite prin declaraţia făcută în 
Registrul Acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. 

f. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, către acţionari sau terţi, se poate 
face cu respectarea dreptului de preemţiune recunoscut acţionarilor fondatori. 

g. Acţionarul care intenţionează să înstrăineze acţiuni, va notifica în scris, prin scrisoare 
recomandată, acţionarii fondatori, indicând numărul de acţiuni şi preţul solicitat. Aceştia 
au la dispoziţie 30 de zile de la data primirii notificării, pentru a-şi exercita dreptul de 
preemţiune. În cazul în care mai mulţi acţionari îşi exercită acest drept, alocarea 
acţiunilor oferite spre vânzare se va face proporţional cu numărul de acţiuni deja deţinut 
de acţionarii interesaţi. Acţiunile rămase după exercitarea dreptului de preemţiune pot fi 
înstrăinate liber la un preţ ce nu va fi mai mic decât cel oferit de un titular al dreptului de 
preemţiune. Nerespectarea dreptului de preemţiune face inopozabilă cesiunea faţă de 
societate şi ceilalţi acţionari. 

h. Dobândirea de către societate a propriilor acţiuni se poate face numai în scopurile şi cu 
respectarea condiţiilor stabilite de art. 103-104 din Legea nr. 31/1990 modificată şi 
republicată, iar a acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în 
condiţiile art. 95-96 din aceeaşi lege. 

 
          Art.9. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 

a. Reducerea capitalului social poate fi făcută într- unul din modurile prevăzute de lege, dar 
numai după trecerea a doua luni de la publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul 
Oficial al României. 

b. Hotărârea de reducere a capitalului social va respecta minimul de capital prevăzut de lege 
şi va arăta motivele reducerii şi procedeul utilizat pentru efectuarea ei. 



c. Când societatea a emis obligaţiuni nu se poate proceda la reducerea capitalului social prin 
restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor decât în proporţie 
cu valoarea obligaţiunilor rambursate. 

d. Orice creditor al societăţii, anterior publicării hotărârii, poate face opoziţie în condiţiile 
Legii nr. 31/1990. 

e. Societatea va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi 
parafat, care se păstrează la sediul său. 

 
 
              Art. 10. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 
 

a. Societatea îşi va putea mări capitalul social prin emisiune de noi acţiuni sau prin 
majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în 
numerar, în natură şi prin celelalte moduri admise de lege. 

b. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni până când nu 
vor fi integral achitate acţiunile din emisiunea precedentă. 

c. Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului 
social se va publica în Monitorul Oficial al României, acordându-se pentru exerciţiul 
dreptului de preferinţă un termen de 30 de zile, cu începere din ziua publicării. 

d. În caz de mărire a capitalului social, administratorii sunt solidar răspunzători de 
exactitatea celor arătate în publicaţiile făcute de societate sau în cererile adresate 
Registrului Comerţului în vederea majorării capitalului social. 

e. Dacă majorarea se face prin aporturi în natură, Adunarea Generală va numi unul sau mai 
mulţi experţi autorizaţi pentru evaluarea acestor aporturi. Hotărârea privind majorarea 
capitalului social se va adopta de Adunarea Generală Extraordinară, ţinând cont de 
concluziile experţilor. 

f. Hotărârea Adunării Generale va cuprinde descrierea aporturilor în natură, numele 
persoanelor care o efectuează şi numărul acţiunilor nominative care se vor emite în 
schimb. 

g. Proporţional cu acţiunile deţinute deja, acţionarii au un drept de preferinţă faţă de terţi la 
subscrierea acţiunilor emise pentru majorarea capitalului social. Modul de exercitare a 
acestui drept se stabileşte prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
prin care se decide majorarea capitalului social. Acţiunile rămase după exercitarea 
dreptului de preferinţă pot fi subscrise liber. 

h. Hotărârea de majorare a capitalului social va avea efect în măsura în care va fi dusă la 
îndeplinire în termen de 1 an de la emiterea sa. Dispoziţiile privind majorarea capitalului 
social din prezentul act constitutiv se vor completa cu cele în materie din Legea nr. 
31/1990. 

i.   Exerciţiul dreptului la vot se suspendă pentru acţionarii care nu au efectuat vărsămintele 
ajunse la scadenţă. Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi, nici să constituie 
garanţii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor acţiuni de către terţ. 
j.  Dispoziţiile art. 105-106 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată se aplică 
corespunzător. 

 
Art. 11 DREPTURILE ACŢIONARILOR 

 
a. Acţionarii au dreptul la o cotă-parte din profit care va fi reinvestit. 
b. Acţionarii au, în principal, următoarele drepturi: 

(1). Să primească dividendele ce li se cuvin în condiţiile stabilite. 
(2). Să convoace şi să participe la adunările generale. 
(3). Să îşi exercite dreptul la vot astfel: 
  Consiliul judeţean Alba        3 voturi; 



  Consiliul local Arieşeni        3 voturi; 
  Consiliul local Albac            1 vot; 
  Consiliul local Gîrda de Sus      1 vot; 
  Consiliul local Scărişoara          1 vot. 

 
                     Art. 12 OBLIGAŢIILE ACŢIONARILOR 
 

a. Acţionarii au următoarele obligaţii: 
(1). Să verse capitalul social subscris. Când acţionarii nu au efectuat plata vărsămintelor 
pe care le datorează în termen de 12 luni de la înmatriculare, societatea îi va invita să-şi 
îndeplinească această obligaţie urmând procedura stabilită de art. 100 din Legea nr. 
31/1990 republicată. 

b. Să respecte prevederile actului constitutiv al societăţii. 
 

Art. 13 EMITEREA DE OBLIGAŢIUNI 
 

a. Societatea Comercială " Arieşeni- Alba” S.A., poate emite obligaţiuni nominative 
sau la purtător pentru o sumă care nu poate depăşi trei pătrimi din capitalul social vărsat 
şi existent conform ultimului bilanţ aprobat de adunarea generală ordinară. 

b. Valoarea nominală a unei obligaţiuni nu va fi mai mică de 1 (un) leu. 
Obligaţiunile din aceeaşi emisiune vor avea valoarea egală şi conferă titularilor drepturi 
egale. 

c. Pentru a emite obligaţiuni prin ofertă publică, aşa cum este aceasta definită în 
Legea privind valorile mobiliare şi bursele de valori, administratorii vor emite un 
prospect de emisiune care va cuprinde informaţiile stabilite prin lege. 

d. Drepturile deţinătorilor de obligaţiuni sunt cele prevăzute la art. 169-199 din 
Legea nr. 31/1990 republicată. 

e. Obligaţiunile se rambursează de societatea emitentă la scadenţă, dispoziţiile Legii 
nr. 31/1990 aplicându-se corespunzător. 

 
 
 

CAPITOLUL IV 
                                 CONDUCEREA SOCIETĂŢII 

 
 

Art. 14– CONDUCEREA SOCIETĂŢII 
 

a. Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor care este compusă din toţi 
acţionarii, care decid de comun acord asupra politicilor economice şi a activităţilor 
acesteia.  

b. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. 
c. Acţionarii vor fi reprezentaţi în adunarea generală pe bază de contract de mandat dat de  

acţionari. 
 

 

                     ART. 15 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

 
a.     a.   Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult trei luni de la 

încheierea exerciţiului financiar. 
 b. Atribuţiile adunării generale ordinare sunt următoarele: 



1. Discutarea şi aprobarea sau modificarea bilanţului după ascultarea 
raportului administratorilor şi al cenzorilor şi fixarea dividendelor; 

2. Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi ai comisiei 
de cenzori; 

3.  Fixarea nivelului remuneraţiei cuvenite administratorilor şi cenzorilor; 
4.  Aprobarea programului de activitate al societăţii; 
5.  Pronunţarea asupra gestiunii administratorilor; 
6. Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli; 
7. Hotărăşte cu privire la  gajarea, închirierea sau desfiinţarea unuia sau mai 

multora din activele societăţii în cazul în care aceste operaţiuni exced 
limitele fixate pentru consiliul de administraţie; 

8. Hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, 
nivelul împrumuturilor bancare curente şi condiţiile de acordare a 
garanţiilor; 

9. Emisiunea de obligaţiuni. 
c. Pentru validitatea  deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să 

reprezinte numărul de voturi aprobate de Actul Constitutiv. Hotărârile Adunării Generale 

ordinare  a Acţionarilor se iau cu majoritate de voturi. 

d. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de la alineatul precedent, 

adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor 

puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată 

de acţionarii prezenţi, cu majoritate. 

 
 
 
                  Art 16.  ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
 
    a.   Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o 
hotărâre pentru : 

1. schimbarea formei juridice a societăţii; 
2. mutarea sediului societăţii; 
3. schimbarea obiectului de activitate al societăţii; 
4. majorarea capitalului social; 
5. reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi 

acţiuni; 
6. fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; 
7. dizolvarea anticipată a societăţii; 
8. conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
9. oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre 

pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. 
   b.   Pentru validitatea  deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare : 

- la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul 
social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să 
reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; 
-    Hotărârile Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor se iau cu 

majoritate de voturi. 

 



           Art. 17 CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR 

 

a. Adunările generale vor fi convocate de către administrator şi se va proceda după cum 

urmează : 

- convocarea acţionarilor se va face prin afişare la sediul societăţii, însoţită de 
convocarea transmisă prin fax/mijloace de comunicare electronice acţionarilor 
cu cel puţin 10 zile înaintea datei stabilite, în cazuri de excepţie putându-se 
reduce acest termen la 5 zile; 

- convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, 
cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii 
adunării; 

- când în ordinea de zi figurează propuneri pentru schimbarea actului constitutiv, 
convocarea va trebui să conţină textul integral al propunerilor; 

- în înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru 
cea de a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine; 

- a doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima 
adunare; 

- daca ziua pentru prima adunare generală nu este menţionată în înşţiinţarea 
publică pentru prima adunare, termenul de 15 zile se reduce la 8 zile. 

b. Administratorul este obligat să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor, 
reprezentând a zecea parte din capitalul social. Această adunare va avea loc într-o lună de la 
înregistrarea cererii. 
c. Dacă administratorul nu convoacă adunarea generală, instanţa de la sediul societăţii, cu 
audierea părţilor, va putea ordona convocarea, desemnând acţionarul care va prezida adunarea. 
d. Acţionarii reprezentând întreg capitalul vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină 
o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor 
cerute pentru convocarea ei. 
e. Acţionarii vor putea fi reprezentaţi în adunările generale prin alţi acţionari sau prin terţi, în 
baza unei proceduri speciale. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu în ziua desfăşurării 
adunării generale, înainte de ora stabilită pentru începerea lucrărilor. Ele vor fi reţinute de 
societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. 
f. Administratorul şi funcţionarii societăţii nu pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii 
hotărârii, dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 
g. Administratorul nu poate vota în baza acţiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin 
mandatar, descărcarea gestiunii lor, sau o problemă în care persoana sau administraţia gestiunii 
lor ar fi în discuţie. El poate vota însă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, dacă fiind 
posesorii a cel puţin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul 
lor. 
h. Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie mandatar al unei alte 
persoane, un interes contrar celui al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind 
acea operaţiune. Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele 
produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 
i. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenţie privind exercitarea într-un anumit fel a 
dreptului de vot este nulă. 
j. Procedura concretă de desfăşurare a adunărilor generale şi de luare a hotărârilor, se va 
desfăşura potrivit dispoziţiilor art. 128 – 133 din Legea nr. 31/1990 modificată şi republicată. 
k. Adunarea generală extraordinară va putea delega Consiliul de administraţie in exercitarea 
atribuţiilor sale menţionate de art. 113, lit. b,c,e,f,i din Legea nr. 31/1990  modificată şi 
republicată. 
 



 
                                                      CAPITOLUL V 
 
           Art. 18 ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA SOCIETĂŢII 
 

a   Societatea este administrată de un administrator, temporar şi revocabil  
b.  Numirea şi înlocuirea administratorului este atribuţia exclusivă a adunării generale.    
c.   Administratorul trebuie să îndeplinească următoarele atribuţii: 

- realizarea operaţiunilor necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al 
societăţii şi a hotărârilor adunării generale; 

- conducerea activităţii curente a societăţii; 
- supune anual spre aprobarea adunării generale raportul privind actrivitatea 

societăţii, bilanţul, contul de profit şi pierderi pe anul precedent şi situaţia 
financiară anuală precum şi proiectul planului de activitate, planul de investiţii 
al societăţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii impuse/acordate de lege, actul constitutiv sau 
adunarea generală. 

- îndeplineşte orice acte sau fapte necesare bunului mers al societăţii, în limitele 
stabilite de lege, actul constitutiv, şi hotărârile adunării generale  

       d. Înainte de preluarea funcţiei, administratorul are obligaţia să depună o garanţie pentru 
administraţia sa, aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor, care nu poate fi mai mică decât 
valoarea nominală a 10 acţiuni sau decât dublul remuneraţiei lunare. 

        e.  Administratorul  nu poate fi revocat sau suspendat din funcţie decât de către 
Adunarea  Generală a Acţionarilor.       

a. Administratorul este răspunzător faţă de societate pentru: 
- realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari; 
- existenţa reală a dividendelor plătite; 
- existenţa registrelor cerute de lege, corecta lor întocmire şi completare, precum 
şi punerea lor la dispoziţia acţionarilor, conform art. 172, alin. 1 din Legea nr. 
31/1990 modificată şi republicată; 

- îndeplinirea hotărârilor adunării generale; 
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun. 

 
 

CAPITOLUL VI 
 

GESTIUNEA ŞI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂŢII 
 
                      Art.19. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 
 

a. Societatea organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce 
cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de 
angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. 

b. Controlul financiar preventiv se exercită prin organele de specialitate, potrivit legii. 
 

Art.20. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 
 

a. Controlul financiar de gestiune se realizează potrivit legii prin organele de specialitate. 
b. Controlul financiar de gestiune se realizează în totalitate sau prin sondaj în raport cu 

volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu condiţiile de păstrare şi de gestionare, precum şi 
cu frecvenţa abaterilor constatate anterior. 

c. La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariaţii au obligaţia: 



- să pună la dispoziţie registrele, corespondenţă, actele, piesele justificative şi 
alte documente necesare în vederea controlului; 

- să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care 
le are în păstrare, care intră sub incidenţa controlului; 

- să elibereze potrivit legii documentele solicitate în original sau în copii 
certificate; 

- să semneze cu sau fără obiecţiuni actele de control; 
- să asigure sprijinul şi condiţiile necesare în vederea bunei desfăşurări a 

controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor; 
- constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de 

control, cu indicarea prevederilor legale încalcate şi cu stabilirea exactă a 
consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate 
precum şi a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de 
administraţie. 

 
                     Art.21. CENZORII 
 

-  Gestiunea societăţii este supravegheată de cenzori. 
- Adunarea Generală a Acţionarilor alege 3 cenzori, din care cel puţin unu trebuie să fie 
contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.    

       -  Cenzorii pot fi acţionari, cu excepţia cenzorului expert contabil sau contabil autorizat. 
 -  Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă  ce va fi stabilită de Adunarea Generală a 
Acţionarilor la numirea acestora. 
  -  Pentru a putea exercita dreptul la control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere date cu 
privire la activitatea societaţii, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor. 

- Cenzorii sunt aleşi de Adunarea constitutivă: 
- Durata mandatului cenzorilor este de trei ani şi pot fi realeşi: 

i. ______________________________, expert contabil/contabil autorizat, 
născut/ă la data de ________, localitatea_____________, judeţul 
_______, domiciliat/ă în localitatea______________, 
str.__________________, nr. ____, bl.____, sc._______, ap.______, 
posesor/posesoare a BI/CI seria__, nr.________, emis de Poliţia 
___________, la data ____________, cetăţean român, cenzor mandatat 
de_______________. 

ii. ______________________________, expert contabil/contabil autorizat, 
născut/ă la data de ________, localitatea_____________, judeţul 
_______, domiciliat/ă în localitatea______________, 
str.__________________, nr. ____, bl.____, sc._______, ap.______, 
posesor/posesoare a BI/CI seria__, nr.________, emis de Poliţia 
___________, la data ____________, cetăţean român, cenzor mandatat 
de_______________. 

iii. ______________________________, expert contabil/contabil autorizat, 
născut/ă la data de ________, localitatea_____________, judeţul 
_______, domiciliat/ă în localitatea______________, 
str.__________________, nr. ____, bl.____, sc._______, ap.______, 
posesor/posesoare a BI/CI seria__, nr.________, emis de Poliţia 
___________, la data ____________, cetăţean român, cenzor 
independent. 

1.  
Cenzorii au următoarele atribuţii principale: 



- in cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a 
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează 
consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; 

- la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a 
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra 
conturilor societăţii, bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi, 
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; 

- la lichidarea societăţii, controlează operaţiunile de lichidare; 
- prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de 

reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv şi a    
obiectului de activitate. 

   Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: 
- să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa 

titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii sau care sunt deţinute în 
alta calitate decât cea de proprietar; 

-  să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, şi să 
prezinte acestora propunerile pe care le vor considera necesare; 

- să constate depunerea garanţiilor legale din partea administratorilor; 
- să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv să fie îndeplinite de 

administrator, directorul general şi de lichidatori. 
    Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează 
unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează Adunării Generale a Acţionarilor.  
    Cenzorii pot convoca Adunarea Generală extraordinară a Acţionarilor în cazul în care 
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia 
primilor 2 ani de la constituirea societăţii- administrator) sau ori de câte ori consideră necesar 
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi ale actului constitutiv. 
     Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în 
materie. 
            Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi de alte 
reglementări legale în vigoare. 
      Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o 
treime din garanţia stabilită pentru administrator. 
      În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui 
cenzor, acesta este înlocuit cu cenzorul supleant cel mai în vârstă. 
      Dacă în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă 
persoană în locul vacant, până la prima adunare generală a acţionarilor. 
      În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, administratorul va convoca 
Adunarea Generală a Acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori. 
      Cenzorii vor consemna într-un registru special, deliberările, precum şi constatările făcute 
în exerciţiul mandatului lor. 
      Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generală a Acţionarilor. 

 
 

CAPITOLUL VII 
ACTIVITATEA 

 
                         Art.22. EXERCIŢIUL FINANCIAR 
 
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui 
an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii. 
 



                        Art.23. PERSONALUL SOCIETĂŢII 
 

a. Personalul de execuţie din cadrul societăţii este numit, angajat şi concediat de 
administrator. 

b. Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor 
obligaţii legale faţă de bugetul de stat, se va face potrivit legii. 

c.  Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc prin reglementările legale şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 
 
                      Art.24. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI BILANŢUL CONTABIL 
 

a. Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de 
profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul 
Finanţelor Publice. 

b. Bilanţul contabil si contul de profit si pierderi vor fi date publicităţii conform legii. 
c. Societatea va ţine prin grija consiliului de administraţie, respectiv a cenzorilor, toate 

registrele prevăzute de lege. 
 
 
 

CAPITOLUL VIII 
SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE. FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA. 

DIZOLVAREA. LICHIDAREA. LITIGII. 

 
                     Art.25. SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE 
 
Adunarea Generală a Acţionarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societăţii. 
 

Art. 26  FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA 
 
Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî fuziunea sau divizarea societăţii cu îndeplinirea şi 
respectarea prevederilor art 233-245 ale Legii nr 31/1990, modificată şi republicată. 
 
                     Art.27. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII 
 

a. Cazuri generale de dizolvare a societăţii: 
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate; 
- declararea nulităţii actelor de înfiinţare; 
- hotărârea adunării generale a acţionarilor de dizolvare; 
- falimentul 

b. Cazuri speciale de dizolvare a societăţii: 
- pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat fondul de 

rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea 
generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea 
lui la suma rămasă; 

- când capitalul social se reduce sub minimul legal; 
- când numărul acţionarilor scade sub minimul legal 
- alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv. 

c. Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără 
lichidare în cazul fuziunii sau divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute de 
lege. 



d. Din momentul dizolvării, administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni. În caz 
contrar, El este personal răspunzător pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. 

e. Interdicţia prevăzută la aliniatul precedent se aplică din ziua expirării termenului fixat 
pentru durata societăţii ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea 
generală sau declarată prin sentinţă judecătorească. 

f. Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunea lichidării până la 
terminarea acesteia. 

g. Dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect faţă 
de terţi numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial. 

h. Procedura de lichidare declanşată ca urmare a dizolvării societăţii se derulează potrivit 
dispoziţiilor generale prevăzute la art. 246-255 ale Legii nr.31/1990, modificată şi 
republicată şi în conformitate cu prevederile speciale prevăzute la art. 258-264 din 
aceeaşi lege. 

i. Lichidarea şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii 
prevăzute de lege. 

 
 
                    Art.28. LITIGII 
 

a. Litigiile de orice fel, apărute între societate şi persoanele fizice sau juridice sunt de 
competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. 

b. Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj. 
 
 

CAPITOLUL IX 
                                     DISPOZIŢII FINALE 

 
                     Art.29. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului 
Comercial, precum şi cu celelalte reglementări legale în vigoare. 
 
 
ACŢIONARII FONDATORI 

 
      1  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
                  PREŞEDINTE 
                ION DUMITREL 

 
      2  CONSILIUL LOCAL ARIEŞENI 

                   PRIMAR            
 

3   CONSILIUL LOCAL ALBAC 
                    PRIMAR 

 
4  CONSILIUL LOCAL GÎRDA DE SUS 
                    PRIMAR 
                              

      5. CONSILIUL LOCAL SCĂRIŞOARA 
                           PRIMAR 
 
 



                                                                                                                                Anexa nr. 2  
                                                                                                              la Hotărârea nr.86 din 

       27 aprilie 2006 
 
 

CONTRACT DE MANDAT 
 
 

CAPITOLUL I 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
 
Art.1 Consiliul judeţean Alba, reprezentantul judeţului Alba în calitate de acţionar 

la Societatea comercială „ Arieşeni - Alba” S.A, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, str. 
I.I.C.Brătianu nr. 1 judeţul Alba în calitate de mandant, reprezentat prin preşedinte Ion Dumitrel 
pe de o parte 

şi 
Domnul  Arghiuş Ioan, în calitate de mandatar , cu domiciliul în municipiul Alba 

Iulia, str. Vasile Alecsandri nr.2, bloc S 2b, ap.8, judeţul Alba, posesor al CI.                   seria 
AX, nr. 117535 eliberată de Poliţia Alba Iulia, CNP 1480730011098, pe de altă parte   au 
convenit încheierea prezentului contract de mandat în aplicarea dispoziţiilor Codului civil cu 
referire la instituţia mandatului , a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,  
cu completările şi modificările ulterioare. 

 
 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art.2 Mandantul împuterniceşte pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract să 

reprezinte interesele Consiliului judeţean Alba în adunarea generală a acţionarilor a Societăţii 
comerciale” Arieşeni - Alba” S.A.  Actele făcute de mandatar în limita împuternicirii acordate 

sunt opozabile terţilor. 
 
 

CAPITOLUL III 
OBLIGAŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

 
Art.3 În realizarea prezentului contract, mandantul înţelege a împuternici 

mandatarul pentru a îndeplini obligaţiile acţionarului în adunarea generală a acţionarilor stabilite 
prin legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al societăţii ţinând cont de distincţia între atribuţiile 
ce se îndeplinesc fără un mandat special şi atribuţiile ce se îndeplinesc cu mandat special acordat 
de mandant. 

Mandatarul îndeplineşte următoarele atribuţii ale acţionarului în adunarea generală 
a acţionarilor, ordinară sau extraordinară, cu mandat special : 

a) gajarea sau desfiinţarea unuia sau mai multor active ale societăţii; 
b) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, nivelul împrumuturilor 

bancare curente şi condiţiile de acordare a garanţiilor; 
c) emisiunea de obligaţiuni; 
d) reducerea capitalului social; 
e) modificarea actului constitutiv; 
f) dizolvarea societăţii.  



 Art.4 Pe lângă atribuţiile prevăzute la articolul precedent, mandatarul se obligă : 
- să depună toate diligenţele în scopul utilizării eficiente a capitalului social; 
- să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii-administrator pe 

toată durata mandatului fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an 
de la încetarea prezentului  mandat; 

- să sesizeze mandantul asupra deficienţelor sau neregulilor de natură a periclita 
funcţionarea normală a societăţii pe care le constată direct sau indirect. În cazul 
în care deficienţele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va 
propune şi măsurile ce le consideră că ar trebui luate; 

- să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informaţii, date asupra 
exerciţiului mandatului său sau legate de activitatea societăţii comerciale; 

- să răspundă oricând este necesar la convocările mandantului, furnizând acestuia 
informaţii suplimentare legate de exerciţiul mandatului său şi activitatea 
societăţii comerciale în care este mandatat. 

Art.5  Obligaţiile mandatarului : 
a) să plătească, prin societatea comercială administrator  sumele stabilite cu titlu 

de remuneraţie, urmare a exercitării mandatului său, în cuantumurile stabilite; 
b) să achite reprezentantului prin societatea comercială administrator cheltuielile 

de deplasare ocazionate de îndeplinirea mandatului său. 
 
 

CAPITOLUL IV 
                        RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRŢILOR SEMNATARE 
 

Art.6  Răspunderea mandatarului : 
a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ţinut 

răspunzător atât pentru dol cât şi pentru culpă. În acest sens, răspunderea sa 
funcţionează pentru neexecutarea totală /parţială, cât şi pentru executarea 
defectuoasă a acestuia; 

b) producerea de daune materiale şi morale mandantului prin fapte sau omisiuni în 
executarea mandatului atrage răspunderea civilă a mandatarului. 

În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde  şi potrivit legii 
penale. 

Art.7 Răspunderea mandantului : 
a) răspunderea mandantului  va fi operantă în situaţia nerespectării obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, precum şi în situaţia executării defectuoase, a 
neexecutării totale sau parţiale a obligaţiilor asumate; 

b) mandantul nu răspunde pentru actele şi faptele ilicite cauzatoare de prejudicii 
săvârşite de mandatar prin depăşirea competenţelor atribuite prin prezentul 
contract. 

 
 

CAPITOLUL V 
DURATA CONTRACTULUI 

 
Art.8  Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 2 ani şi intră în vigoare la data 

semnării lui. 
 

 
CAPITOLUL VI 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 



Art.9  Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 
efectele în următoarele condiţii: 

a) renunţarea mandatarului la mandat. În această situaţie mandatarul este obligat 
să notifice mandantului cu cel puţin 30 de zile înainte renunţarea sa, în caz 
contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca; 

b) revocarea mandatului; 
c) la expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de reprezentare; 
d) în cazul în care se constată din culpa mandatarului o scădere a performanţelor 

societăţii faţă de anul de referinţă;  
e) decesul mandatarului. 

 
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.10  Clauzele prezentului contract se completează cu dispoziţiile privitoare la 

instituţia mandatului din Codul civil şi Codul comercial. 
Prezentul Contract de reprezentare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă. 
 
 
 
       MANDANT,                                                                    MANDATAR, 
Consiliul judeţean Alba                

 
              Ion DUMITREL                                                                Ioan ARGHIUŞ 

 
 


