
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                                  
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la aprobarea Bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 

la Societatea comercială “Parcul Industrial Cugir“ SA.  
 
 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 decembrie 
2011; 
 Luînd în dezbatere: 
      - Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului 
rectificat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 la Societatea comercială “Parcul Industrial 
Cugir“ SA;  
 - Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 14219 din 29.11.12011;  
 - Proiectul bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Societăţii comerciale “Parcul 
Industrial Cugir “ SA  pe anul 2011, prezentat cu scrisoarea nr. 107 din 07.11.2011;  
 - Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 219/2011 privind 
rectificarea bugetului general al judeţului Alba, a bugetului propriu al judeţului Alba şi a 
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe anul 2011; 
 Văzând:  
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – Dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere: 
 - prevederile art. 28 din Legea nr. 329 din 05.11.2009, privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afeceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional; 
 - art. nr. 91, alin. (2) lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 şi 115 alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTARÂRE 

 
 Art.unic. Se aprobă Bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al 
Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir“ SA, anexat prezentei hotărâri – parte 
integrantă a acesteia.   

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba, 

   - Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir“ SA, 
   - Direcţia Dezvoltare şi Bugete;  
PREŞEDINTE, 
 Ion Dumitrel 
            Contrasemnează,  
                     SECRETARUL  JUDEŢULUI 
           Mariana Hurbean 
Alba Iulia, 14 decembrie 2011 
Nr.225 
 
Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul administratie publica si coordonare 
consilii locale din cadrul Consiliului Judetean Alba 
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