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HOTĂRÂREA Nr. 97 
din 30.06.2004 

privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr.58/30.03.2004  
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
30.06.2003, 
 Având în vedere: 

- raportul secretarului oraşului Nădlac, nr.6065/2004  
- H.C.L. nr 58/30.03.2004 privind avizul de principiu referitor la transferul 

dreptului de proprietate asupra părţilor sociale deţinute de Primăria oraşului 
Nădlac la S.C Petrom Nădlac S.R.L. şi împuternicirea persoanelor care vor 
reprezenta interesele consiliului local la încheierea tranzacţiei 

- H.C.L. nr.75 din 14.05.2004 privind aprobarea vânzării dreptului de 
proprietate asupra părţilor sociale deţinute de Primăria oraşului Nădlac la S.C. 
Petrom Nădlac S.R.L. 

- contractul de asociere nr.3133/1992 prin care Primăria şi Consiliul local al 
oraşului Nădlac sunt asociaţi cu S.C. „PETROM NĂDLAC” S.R.L.  

- avizul favorabil şi propunerea comisiei pentru activităţi economico financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil şi propunerea comisiei pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală 

- prevederile art..38(2), lit. f şi h din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală 

- votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la 
şedinţa Consiliului local din data de 30.06.2004 un număr de 13 consilieri 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Art.2 din H.C.L. nr.58/2004 privind avizul de principiu referitor la transferul  
dreptului de proprietate asupra părţilor sociale deţinute de Primăria oraşului Nădlac la S.C 
Petrom Nădlac S.R.L. şi împuternicirea persoanelor care vor reprezenta interesele consiliului 
local la încheierea tranzacţiei, se modifică astfel : 
 „Se împuternicesc persoanele care vor negocia vânzarea dreptului de proprietate asupra 
părţilor sociale deţinute de către Primăria oraşului Nădlac la S.C. Petrom Nădlac S.R.L. şi  care 
să reprezinte interesele Consiliului local la încheierea tranzacţiei: 

- d-l Ciceac Vasile - primarul oraşului Nădlac, 
- d-l Vaş Ladislav - viceprimarul oraşului Nădlac, 
- d-l Babinszki Mihai- consilier local 
- d-na Bocea Ana-  consilier local 
- d-l Bodnărescu Vasile Constantin- consilier local 
- av. Vodă Petru- consultant de specialitate 

 Art. 3. Persoanele împuternicite vor putea exercita mandatul şi distinct, independent câte 
unul. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor împuternicite prin prezenta hotărâre 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
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