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  HOTĂRÂREA Nr.165
din 27.10.2009

privind mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. de a aproba înfiinţarea 

Punctelor de lucru ale Companiei în localităţile Ghioroc şi Ineu şi înregistrarea acestora 
la Oficiul Registrului Comerţului Arad

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2009,

Având în vedere:
         - expunerea de motive a primarului Oraşului Nădlac nr.13669/2009

- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.12626/19.10.2009, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.13609/20.10.2009

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile Actului constitutiv al S.C. Compania de Apă S.A. Arad
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.17, art.36, alin.2, lit.a şi alin.3, lit.c, alin.6, pct.14 din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

- 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

În temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Nădlac, d-l ŞPROCH 
SORIN- IVAN, domiciliat în Nădlac, str. P-ţa Unirii, nr.8, bl. A7, sc.D, et.1, ap.1, CNP 
1610904024485, identificat prin CI Seria AR, nr.329427, eliberat la data de 20.02.2007 
de către SPCLEP Nădlac, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor a operatorului 
regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., să aprobe înfiinţarea Punctelor de lucru ale 
Companiei în localităţile Ghioroc şi Ineu şi înregistrarea acestora la Oficiul Registrului 
Comerţului Arad.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei şi se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, 

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul 
Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR
           FAUR MARIA CARMEN     ALEXANDRU GROS
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