CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 11.920 din 16.06.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „ (1) Preşedintele consiliului judeţean
îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”.
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza
hotărârii adoptate de autoritatea deliberativă a unităţii administrative teritoriale Judeţul Bihor, având
ca obiect principal de activitate în conformitate cu codul CAEN – 6832 - administrarea imobilelor pe
bază de tarife sau contracte – activitatetea de administrare a parcurilor industriale.
Desfășurarea activității întreprinderii publice Parcuri Industriale Bihor S.R.L. este
reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art.35 alin.(2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale prin care “Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în
numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi
comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile
legii.”,
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 – Legea
administraţiei publice locale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin care consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean,
Ținând cont de prevederile art. 113 lit. f) din Legea 31 / 1991 privind societățile, republicată și
actualizată: ”Adunarea general extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o
hotărâre pentru /…/ f) majorarea capitalului social /../”
Având în vedere că asociatul majoritar al SC Parcuri Industriale Bihor SRL este Județul Bihor
prin Consiliul Județean Bihor și reprezentanții acesteia în forul de decizie al acesteia, Adunarea
Generală a Asociaților, a Hotărârii nr. 7/2017
Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 7 din
27.06.2017 privind majorarea capitalului social al societății,
Ținând cont de prevederile art. 14 alin. (1) al Regulamentului de Organizare și Funcţionare al
Aparatului de Specialitate al Consiliului Judeţean Bihor și analizând recomandările date prin
Informarea nr 12.444/23.06.2017 a Serviciului de Audit intern privind soluțiile concrete necesare
eficientizării activității societății S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., în care se specifică faptul că, la
data de de 14.06.2017 fondurile bănești disponibile în contul societății sunt de 14.042,70 lei, iar în
aceste condiții se recomandă identificarea de către asociați a obținerii unor resurse financiare care să
asigure continuitarea activității în vederea atingerii scopului pentru care a fost înființată, cu atât mai
mult cu cât au fost realizate demersuri care s-au finalizat deja prin obținrea titlului de Parc industrial la
Tileagd.
Dorind să intensificăm activitatea din cadul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., în
concordanță cu cele descrise de obiectivului strategic II - Creșterea competitivității economice în
industrie și agricultură - Obiectiv specific - 2.1. Dezvoltarea mediului de afaceri și a Obiectivului
specific 2.2. Dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru afaceri prevăzute în Strategia pentru Dezvoltarea
Durabilă a județului Bihor pentru perioada 2014-2020, și totodată

Pentru a putea continua desfășurarea activităților propuse din cadul S.C. Parcuri Industriale
Bihor S.R.L., respectiv în vederea atingerii obiectivelor, considerăm oportun și necesar majorarea
capitalului social în numerar din partea asociatului Județul Bihor cu 950.000 lei.
După majorarea capitalului social, părţile sociale prin aport în numerar, se modifică după cum
urmează:
-JUDEŢUL BIHOR, prin Consiliul Judeţean Bihor deţine 19.603 părţi sociale în valoare de
1.960.300 lei reprezentând 67,93 % din capitalul social;
-COMUNA TILEAGD deţine 9.253 părţi sociale în valoare de 925.300 lei reprezentând 32,07
% din capitalul social;
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Adoptarea proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social la
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.

PREŞEDINTE,

Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Nr. 11921 din 16.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Având în vedere Expunerea de motive nr. 11.920 din 16.06.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor privind majorarea capitalului social al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.,
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 255/2012 se înființează societatea comercială
„PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L., având ca obiect principal de activitate în
conformitate cu codul CAEN – 6832 - administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contracte –
activitatetea de administrare a parcurilor industriale.
Desfășurarea activității întreprinderii publice Parcuri Industriale Bihor S.R.L. este
reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 35 alin.(2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale prin care “Autorităţile
deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea
unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii.”,
- art. 17 din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale - republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, - “ art. 17 Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî
asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care
le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”
- art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care consiliul judeţean îndeplineşte
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean,
- art. 113 lit. f), art. 115 alin. (2), art. al Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale –
republicată, - ”art. 113*) Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar
a se lua o hotărâre pentru: f) majorarea capitalului social;
Art 115 (2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau
reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare
a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi.
Art. 221 Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, în modalităţile şi din
sursele prevăzute de art. 210.”
- art. 8 al Actului Constitutiv Actualizat al Societății Parcuri Industriale Bihor S.R.L. prin
care se prevede modul prin care se face majorarea de capital, respectiv la art. 11 punctul 5 Adunarea
Generală a Asociațiilor printre atribuții, competențe și responsabilități o are de a aproba majorarea
capitalului social și stabilirea condițiilor efectuării acestei operațiuni;

Văzând Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 7 din 27.06.2017
privind majorarea capitalului social al societății, prin aport în numerar în sumă de 950.000 lei din
partea asociatului Județul Bihor,
Pentru punerea în aplicare a recomandărilor privind investițiile care justifică continuarea
activității după cum reiese și din Informarea nr 12.444/23.06.2017 a Serviciului de Audit intern
privind soluțiile concrete necesare eficientizării activității societății S.C. Parcuri Industriale Bihor
S.R.L., în care se specifică faptul că, la data de de 14.06.2017 fondurile bănești disponibile în contul
societății sunt de 14.042,70 lei, iar în aceste condiții se recomandă identificarea de către asociați a
obținerii unor resurse financiare care să asigure continuitarea activității în vederea atingerii scopului
pentru care a fost înființată, cu atât mai mult cu cât au fost realizate demersuri care s-au finalizat
deja prin obținrea titlului de Parc industrial la Tileagd
După majorarea capitalului social prin aport în numerar în sumă de 950.000 lei din partea
asociatului Județ Bihor, părţile sociale se modifică după cum urmează:
-JUDEŢUL BIHOR, prin Consiliul Judeţean Bihor deţine 19.603 părţi sociale în valoare de
1.960.300 lei reprezentând 67,93 % din capitalul social;
-COMUNA TILEAGD deţine 9.253 părţi sociale în valoare de 925.300 lei reprezentând
32,07 % din capitalul social;
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea Administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
P R O P U N E M:
Aprobarea proiectului de hotărâre privind majorarea capitalului social la
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
VICEPREȘEDINTE
TRAIAN BODEA

p. DIRECTOR GENERAL
Gabriela Plugar
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ŞEF SERVICIU,
Szallos Nándor
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 11.923 din 16.06.2017
privind majorarea capitalului social la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 11920 din 16.06.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr. 11921 din 16.06.2017 privind majorarea capitalului
social al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L., precum şi Raportul de avizare al Comisiei
______________ nr. ________din ______.06.2017,
În baza prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de Actul Constitutiv actualizat al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;
Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr.7 din
27.06.2017 privind majorarea capitalului social al societății,
Ținând cont de Informarea nr. 12.444/23.06.2017 a Serviciului de Audit intern privind soluțiile
concrete necesare eficientizării activității societății S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L
În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 – republicată, respectiv Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), coroborate cu art. 97, art. 115 alin (1) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se majorează capitalul social la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. prin aport în
numerar al asociatului Județul Bihor cu suma de 950.000 lei şi virarea către societate a acestei sume.
Art.2. Se modifică componența părţilor sociale după cum urmează:
-JUDEŢUL BIHOR, prin Consiliul Judeţean Bihor deţine 19.603 părţi sociale în valoare de
1.960.300 lei reprezentând 67,93 % din capitalul social;
-COMUNA TILEAGD deţine 9.253 părţi sociale în valoare de 925.300 lei reprezentând 32,07
% din capitalul social;
Art. 3. Se modifică art. 8 din Actul Constitutiv al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. potrivit
art. 2 a prezentei hotărâri.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcția Economică și societatea Parcuri Industriale Bihor SRL
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentul Relaţii cu Consilierii cu: Instituţia
Prefectului - Judeţul Bihor, Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor, Serviciul
Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, Compartimentul Relații cu Consilierii, S.C. Parcuri Industriale
Bihor S.R.L. și Comuna Tileagd.
Art. 6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de
Monitorul Oficial al judeţului Bihor.
PREŞEDINTE
Pásztor Sándor

