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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL LOCAL NĂDLAC
str.1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad  e-mail :

office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

H O T Ă R Â R E A    Nr.135
din 05.10.2010

privind adoptarea unor măsuri, pe care reprezentanţii Consiliului Local Nădlac
în  cadrul A.G.A. al S.C. Apoterm Nădlac S.A., le vor promova şi aproba

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit  în şedinţa ordinară din
data de 05.10.2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.10138/2010
- referatul compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei

nr.10175/2010
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.105/08.07.2008 privind

reprezentarea intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii
economici la care Consiliul Local Nădlac este acţionar

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.8/18.01.2008 privind aprobarea
concesionării directe a serviciului de energie termică către S.C.
APOTERM NĂDLAC S.A.

- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.
- prevederile art.36(2), lit.a,d (3), lit.c, (6), lit.a, pct.14 din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 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” S.A. să aprobe
majorarea capitalului social al S.C. Apoterm Nădlac SA cu suma de 226.000
lei, reprezentând aportul în numerar, valoarea totală a capitalului social fiind
după majorarea capitalului social în cuantum de 366.270 lei.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului contabilitate din cadrul primăriei
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei
- S.C. Apoterm Nădlac 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
RĂU-LEHOCZKI ADRIAN-ILIE SECRETAR

ALEXANDRU GROS
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