
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea garantării împrumutului bancar ce se va contracta de către Societatea 

„Parcul Industrial Cugir” SA  

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului 

bancar ce se va contracta de Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, nr.17197/16.09.2015; 

Văzând: Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Comisia dezvoltare economică, 

bugete, strategii. 

Adresa societăţii Parcul Industrial Cugir SA nr. 133/15.09.2015 înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba sub nr. 17142/16.09.2015; 

Având în vedere prevederile: 

- Art.555, art.2365 şi art.2377 din Noul Cod civil  

- Art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

- Art.91 alin.(1) lit.c, art.91 alin. (2) lit.d), art.119 şi art.121 alin (1) şi (2) 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 garantarea împrumutului bancar ce se va contracta de către Societatea 

„Parcul Industrial Cugir” SA cu imobilul Sediu administrativ OB 121, situat în Cugir, str. 

Victoriei, nr.8A, judeţul Alba, înscris în Cartea Funciară nr.70414 Cugir nr. cadastral 70414, 

nt.Top 4255/2/7/2, 4255/4/4/3/2, 4255/2/16/4/2 şi teren aferent înscris în CF nr.70413 Cugir, 

nr.top.4255/2/7, 4255/4/4/3/1, 4255/2/16/4/1 proprietate privată a Judeţului Alba. 

 

Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

îndeplinească procedurile legale privind încheierea contractului de garanţie în faţa notarului 

public. 

Art.3  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete 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 Dezvoltare şi Bugete, din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                     Contrasemnează, 

           Ion DUMITREL                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                                                      Vasile BUMBU 

 

 

Ocna Mureș,  24.09.2015  
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