
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea iniţierii procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în 

vederea înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii 

procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în vederea înfiinţării unui parc 

ştiinţific şi tehnologic 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Direcţiei 

Juridică şi Relaţii Publice, nr.2568/17.02.2014  

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.5 – cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri ; 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice 

şi tehnologice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului 4940/2006 privind aprobarea Metodologiei de autorizare, suspendare 

şi anulare a autorizaţiei de funcţionare a parcului ştiinţific şi tehnologic şi a Procedurii de 

admitere în parcul ştiinţific şi tehnologic a agenţilor economici; 

- art.91-(2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 şi 115 (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1  Se aprobă iniţierea procedurii de constituire a asocierii în participaţiune în vederea 

înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic, cu sediul preconizat în pavilionul 

administrativ al SC Parc Industrial Cugir SA, proprietate privată a Judeţului Alba. 

 

Art.2 Se aprobă participarea Judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi a Societăţii 

Comerciale „Parcul Industrial Cugir” SA la asocierea în participaţiune, alături de instituţii 

de învăţământ superior acreditate, agenţi economici şi asociaţii profesionale, în vederea 

înfiinţării unui parc ştiinţific şi tehnologic. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 

- Societăţii comerciale Parcul Industrial Cugir SA; 

- Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

PREŞEDINTE,                                        SECRETARUL JUDEŢULUI, 

  Ion DUMITREL                                              Mariana Hurbean 

  

                                           

 

 

Alba Iulia, 27.02.2014  
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