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HOTĂRÂREA nr. 16 
din 30.01.2006  

privind aprobarea unor măsuri în legătură cu participarea oraşului Nădlac ca 
acţionar în S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.  

 
 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 30.01.2006, 
 Având în vedere: 

- Referatul primarului oraşului Nădlac nr.1022/2006 
- Referatul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local al oraşului Nădlac nr.1023/2006 
- Referatul Companiei de Apă Arad SA nr.883/2006 
- 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  
- prevederile art.31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 

privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.113/2004 
privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare 
internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele 
mici şi mijlocii (Samtid), aprobată prin Legea nr.23/2005 

- prevederile art.26, lit. h din Ordonanţa Guvernului nr.32/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea  serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1353/2003 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru şi a Contactului – Cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1591/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 122/03.06.2005 privind 
reorganizarea R.A. Apă – Canal şi asocierea cu oraşele Pâncota, Curtici, 
Lipova, Sântana, Nădlac şi Pecica în vederea constituirii operatorului 
regional S.C. Compania de Apă S.A. Arad, precum şi prevederile Hotărârii 
Consiliului local Nădlac nr.32/ 31.03.2005 privind participarea Consiliului 
Local Nădlac la constituirea S.C. Compania de Apă S.A. Arad 

- prevederile art.38, alin.2, lit.e, g, i, j, x, y din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- votul a 12 consilieri din 12 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului Local un număr de 12 consilieri. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se ratifică actul constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad 
S.A.încheiat de acţionarii Judeţului Arad, oraşul Pîncota, oraşul Curtici, oraşul 
Lipova, oraşul Sântana, oraşul Nădlac şi oraşul Pecica şi autentificat sub nr. 
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3125/29.06.2005 de BNP Crişan Marcel Bujor. O copie a actului constitutiv al 
S.C. Compania de Apă S.A.  constituie Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri şi 
formează o parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2 Se aprobă proiectul de act adiţional al actului constitutiv al S.C. 
Compania de Apă Arad S.A. autentificat sub nr. 3125/29.06.2005 de BNP Crişan 
Marcel Bujor. Proiectul de act adiţional constituie Anexa nr. 2 a prezentei 
hotărâri şi formează o parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art. 3 Primarul oraşului Nădlac va împuternici pe domnul Sproch Sorin 
Ivan CNP 1610904024485, reprezentantul oraşului Nădlac în adunarea generală 
a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. conform hotărârii Consiliului 
Local al oraşului Nădlac nr.72/28.06.2005 privind numirea reprezentantului 
Consiliului Local Nădlac în adunarea generală a acţionarilor societăţii „Compania 
de Apă Arad” SA, ca în numele şi pe seama oraşului Nădlac să voteze în 
adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.C. Compania de Apă Arad S.A. 
în favoarea adoptării actului adiţional menţionat la art. 2 de mai sus şi să 
semneze actul adiţional menţionat la art. 2 de mai sus în faţa unui notar public.  
 Art. 4  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul oraşului 
Nădlac şi se comunică către: 

- Primarul oraşului Nădlac 
- Consiliul Judeţean Arad 
- Compania de Apă Arad S.A.  
- Instituţia Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
 
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
 Bodnărescu Vasile Constantin   Secretar 
          Alexandru Gros   
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