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HOTĂRÂREA nr.12 
din 25.01.2005 

privind acordarea unui mandat special pentru reprezentanţii în adunarea generalä a 
acţionarilor din cadrul S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. de sub autoritatea Consiliului Local 

al oraşului Nădlac 
 
 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
25.01.2005, 
 Având în vedere: 

– iniţiativa domnului ing. Şproch Sorin Ivan, consilier local al oraşului Nădlac, 
exprimată prin expunerea de motive nr.534 din 24.01.2005; 

– raportul nr.535 din 25.01.2005 al consilierului juridic din cadrul aparatului 
permanent de lucru al Consiliului Local Nădlac;  

– constatarea demisiei unor membri ai consiliului de administraţie a 
S.C.APOTERM NĂDLAC S.A.de sub autoritatea Consiliului Local; 

– prevederile art.111, art.134 şi urm. din Legea nr.31/1990, republicată, privind 
societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.20/2001, pentru stabilirea unor măsuri 
referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte 
societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale 
este acţionar majoritar, aprobată prin Legea nr.307/2001; 

– art.3 lit."c" din contractul-cadru de reprezentare a intereselor capitalului 
oraşului  Nădlac la societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local al 
oraşului  Nădlac, aprobat prin Hotărârea nr.166/26.10.2004; 

– prevederile actelor constitutive a 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 aflaţi în funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului local un număr de 14 consilieri 
 În temeiul art.46 (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Nădlac în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la SC APOTERM NĂDLAC SA să propună, să susţină şi 
să aprobe modificarea componenţei consiliului de administraţie, după cum urmează: 
a).-numirea următoarelor persoane în consiliul de administraţie: 
1.- Toseţchi Andrei- director general, CNP 1510213024486 
2.- Moruzi Mihai, membru, CNP 1510405024483 
3.- Unatinski Andrei, membru, CNP 1580917024498 
4.- Drienovski Corina, membru, CNP 2680423024484 
5.- Scântee Costin, membru, CNP 1740527020061 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se 
abrogă. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

– Primarului oraşului Nădlac; 



– Reprezentaţilor Consiliului Local al oraşului Nădlac în AGA la S.C. APOTERM 
NĂDLAC SA 

– Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios. 
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