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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea esalonării la plată a dividendelor datorate Consiliului judetean Alba 

de către Societatea comercială “Parcul Industrial Cugir“ SA  
 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 iunie 2013; 
 Luând în dezbatere: 
      -   Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a 
dividendelor datorate Consiliului judeţean Alba de către Societatea comercială “Parcul 
Industrial Cugir“ SA;  
 -     Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 9464din 20.06.2013; 
 Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 – Dezvoltare economică, 
bugete,  strategii; 
 Având în vedere: 
 -  prevederile art. 67 alin.2 din legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art.125 alin.(2), lit a) din Ordonanţa Guvernului României nr.92/2003, privind Codul 
fiscal, republicat, 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: 

 
HOTĂTÂRE 

 
 Art.1 Se aprobă eşalonarea la plată a dividendelor datorate Consiliului judeţean Alba 
de către Societatea comercială “Parcul Industrial Cugir SA“, aferente anului 2011, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 În cazul în care nu se respectă termenele de plată prevăzute în anexă, Societatea 
comercială Parcul industrial Cugir SA va plăti Consiliului judeţean Alba daune-interese 
pentru perioada de întârziere, calculate prin aplicarea dobânzii legale la soldul dividendelor 
neachitate, conform prevederilor legale în vigoare. 
 Art.3  Preşedintele Consiliului judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

   - Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir“ SA, 
   - Direcţiei Dezvoltare şi Bugete. 
 
PREŞEDINTE, 
 Ion Dumitrel 
         Contrasemnează,  
                     SECRETARUL  JUDE�ULUI 
           Mariana Hurbean 
 
Alba Iulia, 27 iunie 2013 
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ANEXĂ 
La Hotărârea  nr.126/27.06.2013 privind aprobarea eşalonării la  plată a dividendelor 

datorate Consiliului judeţean Alba de către SC Parcul Industrial Cugir SA 
 
 

Eşalonarea la plată a dividendelor datorate Consiliului judeţean Alba de către SC 
Parcul Industrial Cugir SA pentru anul 2011. 

         -lei- 
Nr. crt. LUNA SUMA DE 

PLATĂ 
1. Iulie 2013 3030
2. August 2013 3030
3. Septembrie 2013 3028
TOTAL  9.088

 


