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Nr._______ din ______2010

Expunere de motive:
Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei

- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.13883/18.10.2010,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11148/20.10.2010

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

- 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(2), lit.a şi al.3, lit.c din Legea administraţiei

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

PROPUN:

Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a cererii comunei Pilu de a
deveni acţionar la Compania de Apă Arad S.A., majorării capitalului social al
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. la valoarea de 9.664.000
lei, prin aportul în numerar a 5.000 lei al comunei Pilu, precum şi modificării în mod
corespunzător a Actului constitutiv al operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ
ARAD S.A.

De asemenea, pentru ca modificările mai sus menţionate să devină aplicabile,
este necesar mandatarea reprezentantului oraşului Nădlac în Adunarea Generală a
Acţionarilor a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS
ŞTEFAN, să voteze modificarea Actului constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD
S.A. ca urmare a majorării capitalului social şi a modificării structurii acţionariatului
şi să le semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Nădlac.

Fac precizarea că, Consiliul Local Nădlac, prin Hotărârea nr.54 din 12.03.2010
a aprobat modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, la care Oraşul Nădlac este membru
asociat, dată la care s-a aprobat aderarea comunei Pilu în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, fiind necesar de asemenea
şi aprobarea modificărilor în ce priveşte acţionariatului, prin acceptarea cererii
comunei Pilu de a deveni acţionar în cadrul Companiei de Apă Arad S.A.

Primar,
VASILE CICEAC


