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HOTĂRÂREA Nr. 48 
din 15.03.2011 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în Adunarea generală a 
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. să voteze revocarea membrului Consiliului de 

Administraţie, alegerea unui nou membru, precum şi reconfirmarea Preşedintelui şi a 
membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei  

 
 

 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.03.2011, 
 Având în vedere: 
  - expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.3775/2011 
  - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei nr.3734/2011 
  - adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.3428/10.03.2011, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.3707/11.03.2011 
  - aprobarea de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară apă 
canalizare Arad ( ADI)  a listei membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei 

- drepturile speciale acordate Asociaţiei ADI de către acţionari potrivit 
prevederilor art.10 (7) lit. a şi b, art. 15(3) din Actul constitutiv al SC Compania de Apă 
S.A Arad  
  - 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.36(2), lit.a, (3), lit.c, art.45 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se mandatează reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.- d-l KOVACS ŞTEFAN, 
consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Nădlac, cetăţean român, născut la 
data de 03.02.1968 în localitatea Nădlac, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Dr. M. Luther, 
nr.120, posesor al C.I. seria  AR, nr.417285, eliberat de Pol. or. Nădlac la data de 
14.01.2009, să voteze: 

- revocarea d-lui Costea Mihai, din calitatea de membru în Consiliul de 
Administraţie  

- alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie din lista 
aprobată de către ADI 

- reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie 
al Companiei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- primarului oraşului Nădlac 
- S.C. Compania de Apă  Arad S.A. 
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
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- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare  
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ– Compartiment Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
 
 

 
Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Ing.Sorin Ivan Şproch                         Secretar 

Gros Alexandru 
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