
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Parcul 

Industrial Cugir”SA 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, nr. 7081/20.04.2015; 

Văzând: 

- Adresa societăţii „Parcul Industrial Cugir”  SA înregistrată la Consiliul Judeţean Alba 

sub nr.5803/30.03.2015; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii. 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se acordă mandat special domnului Aitai Marian Florin, reprezentant al Judeţului 

Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea „Parcul Industrial Cugir” SA pentru 

modificarea şi completarea Actului constitutiv al societăţii după cum urmează: 

 

1. La articolul 13, după punctul B se introduce un nou punct, punctul C, cu următorul 

cuprins:  

„C. Secretarul Consiliului de administraţie  are următoarele atribuţii : 

a) Asigură pregătirea, organizarea si desfăsurarea sedintelor Consiliului de   Administratie; 

b) Întocmeste ordinea de zi a sedintelor în baza proiectului dat de Presedintele Consiliului de 

Administratie 

c) Pregăteste mapele de sedintă cu documentele ce se supun spre analiză în sedinta 

Consiliului de Administratie si transmite administratorilor câte un set întreg din aceste 

documente, de regulă, cu 5 zile înainte de desfăşurarea sedinţei, cu exceptia documentelor 

care contin informatii confidentiale sau clasificate; asemenea documente pot fi consultate 

doar la sediul societătii, ele vor fi puse la dispozitia administratorilor, cu respectarea 

legislatiei în vigoare, în ziua sedintei, înainte de începerea acesteia, si vor fi restituite 

secretarului imediat după   terminarea sedintei. 

d) Redactează hotărârile Consiliului de Administratie, în baza dezbaterilor consemnate în 

procesul verbal al sedintelor. 

e) Asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administratie spre cei 

însărcinati cu indeplinirea lor.” 

 



 

2. Art.16  Auditul statuar şi auditul intern se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 

„Art.16 Auditul statutar şi auditul intern  

Situaţiile financiare ale societatii sunt supuse auditului statutar în condiţiile legii. 

  Auditul statutar se efectuează de către PFA TAMAS-SZORA ATTILAULTING SRL 

ALBA IULIA, cu sediul în Alba Iulia, str.Ionel Pop, nr.24, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului sub nr.J01/1050/2003, cod fiscal R159779969, reprezentată în calitate de 

administrator, de Tamas Szora ATILA, născut la data de 17.05.1960, în comuna Galautas, 

jud.Harghita, cu domiciliul în Alba Iulia, str.Ionel Pop nr.24, CNP 16000517011117, CI seria AX, 

nr.082111. 

Auditul intern al intreprinderii publice-societatii este organizat de către compartimentul de 

audit intern al autorităţii  tutelare.”  

 

 

Art.2 Reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 

Parcul Industrial Cugir va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

      

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

- Instituţiei prefectului-judeţul Alba; 

- Societăţii Parcul Industrial Cugir SA; 

- Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                Ion Dumitrel                                                                            Secretarul Judeţului, 

                                                                     Dana Potopea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28.04.2015  

Nr.77 


