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EXPUNERE DE MOTIVE

VASILE CICEAC, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr.105/08.07.2008 privind reprezentarea
intereselor capitalului oraşului Nădlac la agenţii economici la care Consiliul
Local Nădlac este acţionar

- prevederile art.38(2), lit.a, (3), lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare

- actul constitutiv al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Supun atenţiei Consiliului Local Nădlac:

proiectul de hotărâre 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, în sensul acordării unui mandat pentru reprezentanţii
Consiliului Local Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. „Apoterm
Nădlac” S.A. de aprobare a majorării capitalului social al S.C. Apoterm Nădlac
S.A. cu suma de 126.000 lei.

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de
21.09.2010 prin Hotărârea nr.123 s-a aprobat alocarea în cadrul Capitolului
81.02.- Combustibil şi energie, a sumei de 126.000 lei pentru participare la
capitalul social la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., în vederea rezolvării situaţiei
economice deficitare a acesteia, mai ales datorită datoriilor acumulate, respectiv
debite şi penalităţi pentru neplata facturilor reprezentând furnizarea de apă
geotermală, în speţă către Foradex S.A., societate care susţine că în caz de
neplată a datoriilor în termen de 15 zile de la emiterea somaţiei, va proceda la
întreruperea livrării apei geotermale, rezilierea contractului de furnizare şi
desfiinţarea racordului de alimentare, efectele acestei măsuri fiind dezastruoase
pentru localitate, având în vedere numărul beneficiarilor serviciului de alimentare
cu energie termică pe bază de apă geotermală, în speţă zonele de blocuri, şcoli,
instituţii.

Societatea Apoterm Nădlac S.A. fiind înfiinţată de autoritatea publică
locală, acesta fiind principalul acţionar majoritar, de asemenea în strictă
conformitate cu prevederile din 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.,  se propune rezolvarea situaţiei
financiare a acestei societăţi prin majorare de capital cu aport în numerar.

PRIMAR,
Vasile Ciceac




