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HOT�RÂRE 
privind desemnarea domnului pre�edinte al  Consiliului jude�ean Alba ca reprezentant al agen�ilor 

economici la care Consiliul jude�ean Alba este ac�ionar unic, pentru încheierea contractelor de 
performan��  pentru anul 2007, cu conduc�torii agen�ilor economici men�iona�i. 

 
 
       Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�� extraordinar� în data de 31 ianuarie 2007; 
 Luând în dezbatere: 

    -  Proiectul de hot�râre privind desemnarea domnului pre�edinte al  Consiliului jude�ean 
Alba ca reprezentant al agen�ilor economici la care Consiliul jude�ean Alba este ac�ionar unic, 
pentru încheierea contractelor de performan��  pentru anul 2007, cu conduc�torii agen�ilor 
economici men�iona�i, înregistrat sub nr.5 din 18 ianuarie 2007, ini�iat de domnul Ion Dumitrel, 
Pre�edinte al  Consiliului jude�ean Alba; 

     - Expunerea de motive privind desemnarea domnului pre�edinte al  Consiliului jude�ean 
Alba ca reprezentant al agen�ilor economici la care Consiliul jude�ean Alba este ac�ionar unic, 
pentru încheierea contractelor de performan��  pentru anul 2007, cu conduc�torii agen�ilor 
economici men�iona�i. 
                -Raportul Direc�iei de dezvoltare �i bugete nr. 657 din 18 ianuarie 2007 privind 
desemnarea domnului pre�edinte al Consiliului jude�ean Alba ca  reprezentant al agen�ilor 
economici la care Consiliul jude�ean Alba este ac�ionar unic, pentru încheierea contractelor de 
performan�� pe anul 2007, cu conduc�torii acestor agen�i economici; 
 V�zând: 
      - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – juridic�, ordine public� �i disciplin�; 
            Având în vedere: 
                - prevederile art.4-(2) din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului României nr.79/2001 
privind înt�rirea disciplinei economico-financiare �i alte dispozi�ii cu caracter financiar; 
                -  prevederile art. 104 (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administra�ia public� 
local� 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. unic.  În vederea încheierii contractelor de performan�� pentru anul 2007, între societ��ile 
comerciale la care  Consiliul jude�ean Alba este ac�ionar unic �i conduc�torii acestor agen�i 
economici, domnul Pre�edinte al Consiliului jude�ean Alba – Ion Dumitrel, se desemneaz� ca 
reprezentant al Societ��ii comerciale „ Drumuri �i Poduri Locale Alba „ S.A. �i al Societ��ii 
comerciale „ Parcul Industrial Cugir „ S.A. 
 
        Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 

- Institu�iei Prefectului -  jude�ul Alba; 
- Societ��ilor comerciale la care Consiliul jude�ean Alba este ac�ionar unic; 
- Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba; 

 
                PRE�EDINTE, 
                 Ion Dumitrel    
                                                                                                CONTRASEMNEAZ�, 
                                                                                           SECRETARUL JUDE�ULUI 
                                                                                                    Mariana Hurbean 
          
NOT�: Prezenta hot�râre a fost adoptat� în exercitarea drepturilor ac�ionarului unic la societ��ile comerciale 
la care Consiliul jude�ean este ac�ionar unic. 
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