
JUDEŢUL ARAD         
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 

HOTĂRÂREA nr. 165 
din 26.10.2004 

privind reprezentarea intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii 
economici la care Consiliul Local Nădlac este acţionar 

 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac 
 Având în vedere: 
- iniţiativa domnului ing. Şproch Sorin Ivan, consilier local exprimată prin 
expunerea de motive nr.9856 din 25.10.2004; 
- prevederile art.124 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- OUG nr. 79 din 31 mai 2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare şi 
alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată prin Legea nr.59/2002; 
- prevederile actelor constitutive ale societăţii comerciale; 
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 
- votul a 12 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 12 consilieri 
  În temeiul art.38 alin.(2) lit."j" şi al art.46 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.(1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC SA al actualilor reprezentanţi. 
(2) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Nădlac în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC SA: 
1. d-l Şproch Sorin Ivan- consilier local 
2. d-l Lupşa Eugen- consilier local 
3. d-l Paliş Gligor- consilier local 

Art.2.Reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţilor 
comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Nădlac îşi vor exercita 
mandatul în conformitate cu contractul de mandat aprobat prin hotărâre a 
Consiliului Local al oraşului Nădlac, care se completează cu dispoziţiile legislaţiei în 
vigoare. 
 Art.3.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare 
se-abrogă. 
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: 

- primarului oraşului Nădlac 
- Compartimentului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul 

primăriei 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE      
 SORIN IVAN ŞPROCH                                      Secretar 
                                                       ALEXANDRU GROS  
 
 
 



Nr......................./........................ 
 
 
 
    EXPUNERE DE MOTIVE 

privind necesitatea adoptării unei hotărâri pentru desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în AGA la agenţii economici de sub 

autoritatea Consiliului Local al oraşului Nădlac 
 
 Consideraţii generale:În urma demisiei membrilor Consiliului de Administraţie a 
S.C.APOTERM NĂDLAC SA în urmă cu aproape 2 ani, societatea comercială Apoterm 
Nădlac SA, la care Consiliul Local al oraşului Nădlac este acţionar majoritar, funcţionează  
din punct de vedere organizatoric într-o formă nelegală din punct de vedere a actului 
constitutiv, toate deciziile care,conform legii, ar trebui luate de către Consiliul de 
Administraţie fiind luate într-un  mod ilegal de către directorul acestei societăţi. Menţionez că 
societatea mai sus amintită, nu are nici măcar o comisie de cenzori, existând posibilitatea 
administrării capitalului şi intereselor Consiliului Local într-un mod fraudulos. Societatea mai 
sus amintită se află de mulţi ani într-o regresie economică şi tehnologică(lucru specificat în 
anul 2002 într-un raport al fostului Consiliu de Administraţie) şi în acelaşi timp, societatea are 
probleme şi din punct de vedere juridic(capital social,licienţă de funcţionare).  
 Consider că această situaţie, trebuie remediată într-un timp cât mai scurt, societatea 
fiind un operator foarte important în cadrul comunităţii noastre, fiind furnizor de apă rece şi 
căldură. Primul pas care trebuie rezolvat este desemnarea unor reprezentanţi din partea 
Consiliului Local, în Adunarea Generală a Acţionarilor, care să acţioneze pentru punerea în 
legalitate a structurii de conducere şi apoi a celorlalte aspecte sesizate mai sus. Consider ca 
oportun efectuarea la început a unui audit tehnico-financiar, pentru a avea o oglindă asupra 
societăţii, şi pentru a se putea lua în continuare cele mai bune hotărâri. 
 Consideraţii juridice: Prevederile legale care permit adoptarea acestui proiect de 
hotărâre sunt Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, OUG nr. 79 din 31 mai 2001, 
privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, 
aprobată prin Legea nr.59/2002, precum şi prevederile actului constitutiv a societăţii. 
În considerarea acestor argumente, propun aprobarea hotărârii privind reprezentarea 
intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii economici de sub autoritatea 
Consiliului Local al oraşului Nădlac.  
 
          Consilier, 
        ing. Sorin Ivan Şproch 


