
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE  

cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017  

al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA  

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la  rectificarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017;  

 -  raportul de specialitate nr. 20644 din 7 noiembrie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 111/1 noiembrie 2017 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA privind 

propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20388 din 2 noiembrie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 103/16 martie 

2017 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial 

Cugir” SA pentru anul 2017; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7 ianuarie 2016 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare 

a acestuia; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii 

„Parcul Industrial Cugir” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei hotărâri.   

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al 

Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2017 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.    

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul 

Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU      

                                     

Nr. 343 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017    
























