S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
Sediul : ALEEA AEROPORT 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 . 35
din 18.12.2015
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.134 /09.12.2015 a Consiliului de administratie privind avizarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de achizitii publice pe anul 2015;
- O.G. nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori
majoritari;
- Legea bugetului de stat pe anul 2015;
- Ordinului nr.2032/19.12.2013 a viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice privind
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori
economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia .
Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea
generală ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 18.12.2015, în prezenţa
acţionarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societăţii,
Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta
HOTĂRARE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al
SC Aeroportul Arad S.A. conform anexelor 1-8 la prezenta hotarare, cu urmatoarele cifre de
control:
1.Venituri totale, din care:
4.700 mii lei
1.1 -venituri proprii
3.000 mii lei
1.2 Compensatii (transferuri )CJA
1.700 mii lei
2 2.Cheltuieli totale, din care:
4.700 mii lei
2.1 Cheltuieli cu bunuri si servicii
1.179 mii lei
2.2 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate
209 mii lei
2.3 Cheltuieli cu personalul
1.874 mii lei
1

2.4 Alte cheltuieli de exploatare
2.5 Cheltuieli financiare

1.398 mii lei
40 mii lei

Art.2 Se aproba indicatorii de performanta pe anul 2015 pentru contractele de administrare si
mandat conform anexei nr 9a si 9b.
Art.3Se aproba programul de achizitii publice pe anul 2015, conform anexei nr.10.
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.
REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.
1. Ulici Ioan
2. Feieş Cristian
3. Lucaci Cornel Stefan
4. Parpală Caius-Mihai
5. Covaliv Valentin

Secretar,
Kiss Floare
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