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HOTĂRÂREA nr.24 

din 09.02.2021 

privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Nădlac 

 în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. 
 

 

     Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
09.02.2021 

     Având în vedere: 

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 
înregistrat cu nr.746/01.02.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

oraşului Nădlac nr.745/01.02.2021 

- Ordinul nr.597/20.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind convocarea 
primarului validat și a consilierilor locali ale căror mandate au fost validate pentru 

ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Orașului Nădlac  

- Ordinul nr.626/22.10.2020 emis de Prefectul Județului Arad privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al Orașului Nădlac  

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.28/24.02.2009 privind aprobarea 

contractului-cadru pentru reprezentanţii Consiliului Local mandataţi să reprezinte 

interesele capitalului oraşului Nădlac în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

societăţile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local 

- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.136/28.10.2016 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Local al orașului Nădlac în  Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. 
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,  protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 

     - avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 

juridică şi de disciplină 
     - avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

         În temeiul art.129(2), lit.d, (7), lit.n, art.131 și art.139(3) lit. h din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul  administrativ, actualizată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art.1. (1) Se revocă mandatul de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor 

la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., al actualilor reprezentanți. 
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                (2) Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local al Orașului Nădlac în 

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. următoarele persoane: 

        1.MAREK-ANDREI SUSLAK- consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului 
Nădlac 

        2.MILAN-IAROSLAV ABRAHAM- consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului 

Nădlac 
        3.TIBERIU PATEAN- consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Nădlac. 

        Art.2. Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților comerciale 

de sub autoritatea Consiliului Local al orașului Nădlac, desemnați conform prevederilor 

art.1(2), își vor exercita mandatul în conformitate cu contractul de mandat aprobat prin 
hotărâre a Consiliului Local al orașului Nădlac, care se completează cu dispozițiile 

legislației în vigoare. 

       Art.3. Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APOTERM NĂDLAC 
S.A. de sub autoritatea Consiliului Local al orașului Nădlac au obligația de a semna 

contractul de mandat, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac 

nr.28/24.02.2009. Refuzul nejustificat de semnare a contractului de reprezentare în 

termen de 10 zile de la data comunicării prezentei hotărâri duce la revocarea de drept a 
mandatului atribuit. 

       Art.4. Se împuternicește primarul orașului Nădlac, dl Ioan-Radu Mărginean, să 

semneze, în numele Consiliului Local, contractele de reprezentare. 
       Art.5. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local Nădlac 

nr.136/28.10.2016. 

       Art.6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac 
prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 

               -  reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor la S.C. APOTERM  NĂDLAC  

S.A. 

          -  S.C. APOTERM NADLAC S.A. 
          - Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ  – Compartimentul  Juridic și Controlul  Legalităţii actelor şi  

contencios 
 

 

  
           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

          RĂZVAN-FLORIN PALADIE        SECRETAR GENERAL 
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