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HOTĂRÂREA Nr. 125 
din 31.10.2005 

 privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii Consiliului Local 
Nădlac în  cadrul A.G.A. al SC Apoterm Nădlac SA, le vor promova şi aproba 

 
 

         Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa extraordinară din data 
de 31.10.2005, 
          Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.8808/27.10.2005 
- Referatul secretarului oraşului Nădlac nr.8804/27.10.2005 
- Adresa nr.16846/sgmai/23.09.2005 a Ministerului Administraţiei şi Internelor 

şi adresa nr.242538/14.09.2005 a Ministerului Finanţelor 
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Arad nr.54914/2005 
- 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 
- HCL nr.27/27.11.1996 privind separarea patrimoniului aflat în administrarea 

Serviciului Public apă, canal şi termoficare subordonat Consiliului Local Nădlac 
- HCL nr.166/26.10.2004 privind aprobarea contractului – cadru pentru 

reprezentanţii Consiliului Local mandataţi să reprezinte interesele capitalului 
oraşului Nădlac 

- prevederile Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei  
- prevederile art.38 alin 2 lit. k, m din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
- votul a 13 consilieri din totalul de 15 consilieri în  funcţie, fiind prezenţi la 

şedinţa Consiliului local un număr de 13 consilieri.                   
 În temeiul art. 46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Local Nădlac în Adunarea 
Generală a Acţionarilor al S.C. „Apoterm Nădlac” SA să aprobe denominarea valorii 
nominale a acţiunilor, majorarea sau reducerea corespunzătoare a capitalului social cu 
păstrarea numărului de acţiuni şi a cotei de participare la capitalul social. 

Art.2. Se aprobă majorarea de capital social al S.C. Apoterm Nădlac SA cu 
suma de 2.100 RON. 

Art.3. Reprezentanţii  Consiliului Local Nădlac în Adunarea Generală a 
Acţionarilor al S.C. „Apoterm Nădlac” se mandatează să aprobe reducerea capitalului 
social al societăţii cu valoarea de 174.877,50 RON, reprezentând aport de bunuri în 
natură prevăzute la anexa nr.1 la HCL nr.27/27.11.1996. 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică: 
    - primarului oraşului Nădlac 
   - compartimentului contabilitate din cadrul primăriei 
  - SC Apoterm Nădlac SA 
  - Oficiului Naţional al Registrului Comerţului Arad  
  - Consiliului Judeţean Arad 
  - Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,            Contrasemnează pentru legalitate                  
              Kiszel Iudita Maria                                    Secretar, 
                         Alexandru Gros 
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