
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind asocierea Jude ului Alba cu unit ile administrativ-teritoriale Municipiul Aiud i Comunele

Livezile, Mir sl u i R de ti pentru înfiin area Societ ii comerciale „ Parc Industrial AIUD –
ALBA” S.A.

Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin a ordinar  în data de 31 august 2006;
Luând in dezbatere:

                   - Proiectul de hot râre privind asocierea Jude ului Alba cu unit ile administrativ-
teritoriale Municipiul Aiud i Comunele  Livezile, Mir sl u i R de ti pentru înfiin area Societ ii
comerciale „ Parc Industrial AIUD – ALBA” S.A., înregistrat sub nr. 176 din 16 august 2006, ini iat
de domnul Ion Dumitrel, pre edinte al Consiliului jude ean Alba;
                   - Expunerea de motive privind asocierea Jude ului Alba cu unit ile administrativ-
teritoriale -Municipiul Aiud i Comunele  Livezile, Mir sl u i R de ti pentru înfiin area Societ ii
comerciale „ Parc Industrial AIUD – ALBA” S.A.
                   - Raportul de specialitate al Direc iei de Dezvoltare si Bugete nr. 9105 din 15 august
2006, privind asocierea Jude ului Alba cu unit ile administrativ-teritoriale Municipiul Aiud i
Comunele  Livezile, Mir sl u i R de ti pentru înfiin area Societ ii comerciale „ Parc Industrial
AIUD – ALBA” S.A.

- Proiectul actului constitutiv;
            V zând :
                   - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Economic i administrarea
domeniului public i privat ;

Având în vedere prevederile:
                   - Ordonan ei nr. 65 / 2001 privind constituirea si func ionarea parcurilor industriale
aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 490/2002;
                   - Legii nr.31/1990 privind societ ile comerciale cu modific rile i complet rile
ulterioare;
                   - art.15, art. 104-(1) lit. “e” , alin. (6) lit. “c” i art. 104^1 din Legea nr. 215/2001,
privind administratia public  local  cu modific rile si complet rile ulterioare.
 În temeiul art. 109 i art.120^7 lit. “c” din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,
cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  asocierea Jude ului Alba cu unit ile administrativ – teritoriale -
Municipiul Aiud i Comunele  Livezile, Mir sl u i R de ti pentru înfiin area Societ ii comerciale
„ Parc Industrial AIUD – ALBA” S.A.

Art.2. Se aprob  Actul Constitutiv al Societ ii comerciale „ Parc Industrial AIUD -
ALBA “ S.A.- potrivit  anexei – parte integrant  a prezentei hot râri.

Art.3. Domnul  Ion  Dumitrel, pre edintele Consiliului jude ean Alba, se mandateaz  s
semneze in numele i pentru Jude ul Alba i Consiliul jude ean Alba documentele prev zute de lege
necesare înregistr rii la Oficiul Registrului Comer ului Alba.

          Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institutiei Prefectului - jude ul Alba;
- Consiliului Local al Municipiului Aiud;



- Consiliului Local al Comunei Livezile;
- Consiliului Local al Comunei Mir sl u;
- Consiliului Local al Comunei R de ti;
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba.

            PRE EDINTE,
          Ion Dumitrel

CONTRASEMNEAZ ,
                                                                                     p. SECRETARUL JUDE ULUI,
                                                                                                Liliana Negru
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