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HOTĂRÂREA Nr. 50 
din 27.05.2003 

privind împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Consiliul Local în 
adunările generale, ordinare, extraordinare  ale asociaţilor, precum şi în relaţiile 

cu terţii, a S.C. ”Petrom Nădlac” SRL   
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.05.2003, 
 Având în vedere: 

- referatul primarului oraşului Nădlac, nr. 4667/2003 
- adresa nr. 1941 /26.05.2003 a SNP Petrom SA Bucureşti 
- Actul adiţional la contractul de societate şi la statutul societăţii 

comerciale „PETRO MELINA” S.R.L. 
- Prevederile art. 38(2), lit. f şi x  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală 
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico- 

financiare, agricultură, juridică şi de disciplină 
- Votul a 15 consilieri din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind 

prezenţi la şedinţa Consiliului local din data de 27.05.2003 un 
număr de 17 consilieri 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia 
publică locală: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se împuternicesc : prof. Ştefan Szuchanszki - primarul oraşului Nădlac, 
ing. Babinszki Mihai- viceprimarul oraşului Nădlac, av. Vodă Petru- C.I. A.R. 
023850/2000, eliberat de poliţia Arad, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local 
Nădlac în adunările generale, ordinare şi extraordinare ale asociaţilor, precum şi în 
relaţiile cu terţii, a S.C. „PETROM NĂDLAC” S.R.L. 
 Art.2. Persoanele împuternicite vor putea exercita mandatul şi distinct, 
independent câte unul. 
 Art.3. Se împuternicesc persoanele menţionate la art.1. să reprezinte 
Consiliul local Nădlac la Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor din 
data de 29.05.2003, ora 10,oo , la sediul S.C. Petrom Nădlac SRL din str. Calea 
Aradului, fără număr, cu ordinea de zi conform „Convocatorului”nr. 
1941/26.05.2003 anexat la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor împuternicite 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia controlului legalităţii actelor şi 

de contencios administrativ 
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