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HOTĂRÂREA Nr. 119 
din 27.07.2004 

privind suportarea din bugetul local a facturilor cu scadenţa în luna curentă 
aferente consumului de energie electrică, precum şi a consumului apei 

geotermale, conform OUG nr. 37/2004 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
27.07.2004, 
 Având în vedere: 

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 
Consiliului local Nădlac  nr.6827/2004  

- Cererea S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.6682/2004 
- Factura fiscală Seria B, nr.140071/29.06.2004 a S.C. FORADEX S.A, suma de 

49.735.298 lei reprezentând contravaloarea furnizării apei geotermale pentru luna 
iunie 2004 către S.C. Apoterm Nădlac S.A. 

- Factura fiscală Seria AR XII, nr.5527343, Seria AR XII, nr.5528653, Seria AR 
XII, nr.5528395, Seria AR XII, nr.5538542, Seria AR XII, nr.5538801, Seria AR 
XII, nr.5536976 a S.C. ELECTRICA S.A, suma totală de 227.949.997 lei, 
reprezentând contravaloarea furnizării energiei electrice la S.C. Apoterm Nădlac 
S.A. de către S.C. FORADEX S.A 

- Angajamentul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A de achitare către bugetul local, în 
termen de cel mult 12 luni, a facturilor suportate din bugetul local 

- Prevederile art1, 2 din OUG nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor  
- Prevederile art.38(1), (2), lit. „f”, „i”  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, 

agricultură, juridică şi de disciplină; 
- Votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

Consiliului local un număr de 15 consilieri. 
În temeiul art.46(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul local a facturilor cu scadenţa în luna curentă 
aferente consumului de energie electrică în sumă totală de 227.949.997 lei, sume datorate de 
S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.  Societăţii Electrica Banat SA- Sucursala Arad.  
 Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local a facturilor cu scadenţa în luna curentă 
aferente consumului apei geotermale în sumă totală de  49.735.298 lei, sume datorate de S.C. 
APOTERM NĂDLAC S.A.  
 Art. 3. Motivele care au condus la necesitatea furnizării în continuare a energiei 
electrice şi a apei geotermale către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., consecinţele întreruperii 
furnizării energiei electrice şi a apei geotermale, ordonatorul principal de credite al bugetului 
local, sursa de acoperire a consumului respectiv sunt cele stabilite în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4.  Sumele suportate din bugetul local din cheltuielile bugetelor locale se vor 
recupera, în termen de cel mult 12 luni, de la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., care avea 
obligaţia plăţii facturilor curente aferente consumului de energie electrică şi a apei 
geotermale. 



 Art. 5. În vederea întocmirii şi semnării contractului de împrumut a sumei de 
277.685.295 lei către S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. se împuterniceşte primarul oraşului 
Nădlac, d-l Ciceac Vasile. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- compartimentului de contabilitate din cadrul primăriei 
- S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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