
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind majorarea capitalului social al Societ ii comerciale ”Parcul Industrial Cugir” S.A.,

prin aport în numerar

Consiliul jude ean Alba întrunit în edin  ordinar  în data de 26 octombrie 2006;
 Luând în dezbatere:
             - Proiectul de hot râre privind majorarea capitalului social al Societ ii comerciale
”Parcul Industrial Cugir” S.A. prin aport în numerar, înregistrat sub nr. 233 din 13 octombrie 2006,
ini iat de domnul Ion Dumitrel, pre edinte al Consiliului jude ean Alba;

             - Expunerea de motive privind majorarea capitalului social al Societ ii comerciale „
Parcul Industrial Cugir” S.A., prin aport în numerar;
                       - Adresa S.C. „Parcul Industrial Cugir” S.A, nr. 642 din 6 octombrie 2006,
reprezentând Memoriu justificativ privind nominalizarea S.C. „Parcul Industrial Cugir” S.A.  ca
agent economic consumator de utilit i;
                        - Raportul Direc iei dezvoltare i bugete nr. 110723 din 10 octombrie 2006
privind majorarea capitalului social al Societ ii comerciale ”Parcul Industrial Cugir” S.A. prin
aport în numerar;
 V zând:
  - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Economic i administrarea
domeniului public i privat;

Având în vedere prevederile:
  - art. 113, lit ”f”, 210, 219 i 220 din Legea nr. 31/1990 privind societ ile
comerciale, cu modific rile i complet rile ulterioare;
  - art. 7  II,  lit.”e” din Actul constitutiv al Societ ii comerciale „ Parcul Industrial
Cugir” S.A.;
  - art. 104-(2) lit. „d” din Legea nr. 215/2001 Legea administra iei publice locale  cu
modific rile i 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

H O T  R Â R E

Art.1. Se aprob  majorarea capitalului social al Societ ii comerciale ”Parcul Industrial
Cugir” S.A., prin aport în numerar, în suma de 650.000 lei.

Art.2. Capitalul social care va rezulta în urma major rii acestuia, va fi de 1.187.511,18 lei,
corespunz tor unui num r de 118.751 ac iuni, a 10 lei fiecare.

Art.3. Se împuternice te doamna Timi  Loredana, consilier juridic la Societatea comercial
“Parcul Industrial Cugir “ S.A., s  îndeplineasc  formalit ile legale la Oficiul Registrului
Comer ului i Monitorul Oficial al României.

Art.4. Hot rârea Consiliului jude ean Alba nr.113/29 iunie 2006 privind majorarea
capitalului social al Societ ii comerciale „ Parcul Industrial Cugir” S.A., se abrog .

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Alba;
- Societ ii comerciale „Parcul Industrial Cugir” S.A.;
- Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude ean Alba.

PRE EDINTE,
       Ion Dumitrel
                                                                                                                          Contrasemneaza,

                                                                                                   SECRETARUL JUDE ULUI
                                                                                               Mariana Hurbean

NOT : Hot rârea a fost adoptat  în exercitarea dreptului ac ionarului unic la Societatea comercial  “ Parcul Industrial
Cugir “ S.A..
Alba Iulia, 26 octombrie 2006
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