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HOTĂRÂREA  Nr. 15 
din 30.01.2006 

 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 30.01.2006, 
          Având în vedere: 

- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru 
al Consiliului Local Nădlac nr.1018/2006 

- Referatul consilierului local d-l Şproch Sorin nr.886/2006 
- 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.166/26.10.2004 privind aprobarea contractului – cadru pentru 

reprezentanţii Consiliului Local mandataţi să reprezinte interesele 
capitalului oraşului Nădlac 

- prevederile art.38 alin 2 lit. k, m din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- 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. 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 
majorarea capitalului social al S.C. Apoterm Nădlac SA cu suma de 30.000 
RON. 

Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social al SC Apoterm Nădlac SA  
cu suma de 30.000 Ron prin alocarea sumei în bugetul local la Cap. Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică, Titlul IX Active financiare, Participare la capitalul 
social al societăţilor comerciale. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
    - primarului oraşului Nădlac 
   - compartimentului contabilitate din cadrul primăriei 
  - SC Apoterm Nădlac SA 
  - Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,            Contrasemnează pentru legalitate            
       Bodnărescu Vasile Constantin                             Secretar, 
                         Alexandru Gros 
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