
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 . 27
Din 18.05.2015

    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. 104  /22.04.2015 a Consiliului de administratie privind aprobarea situatiilor 
financiare incheiate la data de 31.12.2014 

          Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 18.05.2015, 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 Aproba  raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in exercitiul 

           financiar 01.01.2014 - 31.12.2014.
Art.2  Aproba raportul de audit al situatiilor financiare incheiate la 31.12.2014.
Art.3  Aproba situatiile financiare anuale si anexele acestora intocmite la  data de 31.12.2014.
Art.4  Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie  pe anul 2014.
Art.5  Profitul inregistrat in anul 2014 in suma de 5499 lei va fi repartizat astfel:
                 - 5% penntru constituirea de rezerve legale, respectiv 275 lei

                          - diferenta de 5224 lei va acoperi pierderile contabile din anii precedenti, 
                             respectiv din anul 2010.

Art.6  Hotararile AGA se semneaza de reprezentantii Consiliului Judetean Arad in A.G.A.
   Art.7  Se mandateaza  dl. Bălăcel Dan –Traian, cetăţean român, domiciliat în Arad, str.Vasile 
Necula nr.64, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr.438852 eliberat de Pol. Mun. Arad la data de
24.08.2009, care va reprezenta legal societatea şi va semna valabil în numele acesteia, semnătura
sa fiindu-ne opozabilă  pentru indeplinirea formalitatilor legate de publicarea, inregistrarea si 
finalizarea hotararilor

                    Hotărârea intră in vigoare la data  aprobarii ei şi se comunică persoanelor şi
 instituţiilor interesate.
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