
S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
Sediul : CALEA  AEROPORTULUI NR.4, jud.ARAD
Nr.J02/772/1998 la Oficiul Reg.Comertului de pe langa Tribunalul Arad
Cod Unic de Inregistrare :  5752187 ; Atribut fiscal :  RO.
Capital social subscris si varsat : 14.167.820 lei

H O T Ă R Â R E A    N R .12
Din 23.09.2013

    Având în vedere,
- Hotărârea nr.165 /20.07.2012 a Consiliului Judeţean Arad privind desemnarea  
     reprezentanţilor în adunarile generale ale actionarilor la societatile comerciale  
     in care  Judetul Arad este actionar modificata prin Hotărârea nr.16 /28.01.2013 a 
     Consiliului Judeţean Arad;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile 

ulterioare;
- Hotararea nr.187/30.08.2012 privind aprobarea contractului cadru de reprezentare pentru 

reprezentantii Judetului Arad mandatati sa reprezinte interesele Judetului Arad in adunarile 
generale ale actionarilor la societatile comerciale la care este actionar;

- Decizia nr.22/14.08.2013 a Consiliului de administratie privind aprobarea  investitiei 
„Transformarea Terminalului Cargo in terminal de pasageri”;

- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.215/13.09.2013 privind aprobarea investitiei 
„Transformarea terminalului cargo in terminl de pasageri”, faza  Documentatia de avizare a 
lucrarilor de interventii (DALI);

- Hotararea Consiliului Judetean Arad nr.216/13.09.2013 privind mandatarea reprezentantilor 
Judetului Arad in A.G.A. la SC Aetoportul Arad Sa de aprobare a contractarii unui credit 
furnizor pentru realizarea investitiei „Transformarea terminalului cargo in terminl de 
pasageri”;

          Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 23.09.2013, în prezenţa 
acţionarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societăţii,
           Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

H O T Ă R A R E :

 Art.1   Se aproba  contractarea unui credit furnizor pentru  realizarea investitiei „Transformarea  
terminalului cargo in terminal de pasageri” .

Art. 2. Proiectul de investitii „Transformarea  terminalului cargo in terminal de pasageri” prin credit
furnizor ” contine urmatoarele etape:

 Realizarea proiectului tehnic;
 Executarea efectiva a lucrarilor inclusiv proiectarea detaliilor de executie;

Art. 3. Se abiliteaza SC AEROPORTUL ARAD SA in vederea organizarii procedurii de achizitie 
publica si incheierea contractului care va cuprinde elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de 
executie si executarea efectiva a lucrarilor, precum si urmarirea realizarii lucrarilor contractate.

Art. 4. Valoarea totala estimata a contractului este de 2.480.000 EUR inclusiv TVA, la care se 
adauga costul finantarii.



Art. 5. (1)Castigatorul licitatiei va asigura cofinantarea lucrarilor si detaliilor de executie cu 95% 
(nouazecisicincilasuta) din valoarea contractata inclusiv TVA.
           (2) Lucrarile se vor desfasura pe o perioada de 15 (cincisprezece) luni de la inceperea lor, in 
baza contractului initial.

Art. 6. (1) Autoritatea contractanta, SC Aeroportul Arad SA  va plati antreprenorului suma creditata
care este egala cu 95% (nouazecisicincilasuta) din valoarea totala a contractului inclusiv TVA,  
precum si costurile cofinantarii prin intermediul unor Bilete la Ordin a caror perioada de scadenta 
este intre 2(doi) ani si maxim 5 (cinci) ani (numita ”perioada de scadenta a Biletelor la Ordin”). 
Scadenta biletelor la ordin va fi in perioada 2016 – 2018. 
   (2)Suma aferenta platilor directe este egala cu 5% (cincilasuta) din valoarea totala estimata a 
proiectului de 124.000 EUR inclusiv TVA. 
  (3) Judetul Arad va garanta platile prin avalizarea biletelor la ordin emise de SC Aeroportul Arad 
SA in favoarea antreprenorului.

Art. 7. (1) Dupa organizarea licitatiei de catre SC AEROPORTUL ARAD SA,  se va incheia cu 
persoana juridica care a adjudecat licitatia contractul pentru:
a) Proiectul tehnic;
b) Executarea efectiva a lucrarilor inclusiv proiectarea detaliilor de executie.
  (2) Contractul incheiat intre parti va constitui un drept de gaj la dispozitia antreprenorului;
  (3) Cauza de forta majora, cazul fortuit si cazurile asimilate exonereaza de raspundere partea care 
le invoca, in conditiile legislatiei in vigoare..

  Art.8    Cu ducerea la indeplinire a prezentei  decizii se incredinteaza conducerea executiva a 
Aeroportului Arad.
           Hotărârea intră in vigoare la data  aprobarii ei şi se comunică persoanelor şi
 instituţiilor interesate.
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