
   

     
 
      

Nr.79 din 02.06.2021         Proiect 

          Avizat secretar general UAT
               

H O T Ă R Â R E A    Nr 

din _____.2021 

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. 

pentru anul 2021 

 

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

____.2021, 

          Având în vedere: 
- inițiativa primarului oraşului Nădlac, exprimată în referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.3760/02.06.2021 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei nr.3759/02.06.2021 

- adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.75/31.05.2021, înregistrată la 

primăria orașului Nădlac sub nr.3736/31.05.2021 
- prevederile art.19(1), lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată 

- prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 

- prevederile art.4(1), lit.c, art.6 din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată 
- prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia 
- prevederile art.129(2), lit.a, d, (3) lit.d din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 

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

juridică şi de disciplină 
- avizul _____ al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 

mediu şi turism, administraţie publică locală 

- avizul _____ al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 

   În temeiul art. 139(3), lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată 

   
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. 
APOTERM NĂDLAC S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac 

și se comunică către: 

- compartimentul administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

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

Administrativ – Compartimentul Juridic și Controlul Legalităţii Actelor  

 
           

 

Inițiator 

PRIMAR UAT NĂDLAC 

 

 

AI/ 2 ex 

 
 

 
 

 



  

  
       
Nr. 3759/02.06.2021 
 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 

                  Către, 
                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
 
 
             Subsemnatul Aldea  Ioan, inspector în cadrul Compartimentului Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
      Având în vedere: 

- Adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.75/31.05.2021, înregistrată la primăria 
orașului Nădlac sub nr.3736/31.05.2021, privind bugetul de venituri și cheltuieli 
aferent anului 2021 

- prevederile art.19(1), lit.b), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată 

- prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 
- Prevederile art. 129 (2), lit.d), alin (7) lit.n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, actualizată, conform căreia ,,Consiliul local asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,, 

- prevederile art.4(1), lit.c), art.6 din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, actualizată 

- prevederile art.129(2), lit.a), d), alin(3) lit.d), alin(7) lit.n), din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
 

 
PROPUN: 

 
1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. 

APOTERM NĂDLAC S.A. 

   
 
 
 

Compartiment APL 
insp. Aldea Ioan 
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Nr.3760 din 02.06.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 

Primarul oraşului Nădlac, Mărginean Ioan-Radu,   
Având în vedere : 

- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 

primăriei nr.3759/02.06.2021 
- adresa S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr.75/31.05.2021, înregistrată la 

primăria orașului Nădlac sub nr.3736/31.05.2021 

- prevederile art.19(1), lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată 
- prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 

- prevederile art.4(1), lit.c, art.6 din Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată 

- prevederile Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii 
bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia 

- prevederile art.129(2), lit.a, d, (3) lit.d din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată 
- proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. APOTERM 

NĂDLAC S.A., întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate 

 

Propun 
 

 Consiliului Local Nădlac analizarea şi aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A., pentru anul 
2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre. 

 

 
Primar oraș Nădlac 

Mărginean Ioan-Radu 
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