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ROMÂNIA
____________________________________________________________________  

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro   ,  www.primaria-nadlac.ro

  HOTĂRÂREA Nr. 143
din 22.09.2009

privind aprobarea modificării Actului constitutiv al operatorului regional S.C. COMPANIA 
DE APĂ ARAD S.A. prin Actul adiţional nr.6/2009, precum şi mandatarea 

reprezentantului oraşului Nădlac în adunarea generală a acţionarilor să voteze 
modificarea Actului constitutiv

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.09.2009,

Având în vedere:
         - expunerea de motive a primarului Oraşului Nădlac nr.11512/2009

- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.10888/10.09.2009, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11489/11.09.2009

- Hotărârea Consiliului Local nr.32/31.03.2005 privind participarea 
Consiliului Local Nădlac la constituirea S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

- Hotărârea Consiliului Local nr.92/18.06.2009 privind aprobarea majorării 
capitalului social şi modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional S.C. 
Compania de Apă Arad S.A., la care Oraşul Nădlac este acţionar

- 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 art17, art.36(2), lit.a şi al.3, lit.c 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 aprobă modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional S.C. 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., prin Act adiţional nr.6/2009, în forma prevăzută la 
anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local Nădlac în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.-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 modificarea Actului Adiţional nr.6/2009 
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la Actul constitutiv al societăţii, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre şi să 
le semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Nădlac.

Art.3. Prezenta hotărâre revocă anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.92/18.06.2009.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- 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                 Contrasemnează pentru legalitate
     Faur Maria Carmen        Secretar

          Alexandru Gros


