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 .43
Din 11.01.2017
Având în vedere,
- Hotărârea nr.165 /31.08.2016 a Consiliului Judeţean Arad privind desemnarea
Reprezentanţilor Unitatii Administrativ –Teritoriale Judetul Arad/Consiliul Judetean Arad
în organele de conducere ale entitatilor in care Judetul Arad este actionar/asociat sau in care
Consiliul Judetean Arad are obligatia sa isi desemneze reprezentanti ;
- Legea nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile
ulterioare;
- Prevederile art.29 alin(1), (3) si (4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.3 lit c), art.4 alin.(3), art.9 si art.11 din Anexa 1 la H.G. nr.722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,;
- Contractul de reprezentare nr.13134/08.09.2016 a d-lui Feies Cristian
- Contractul de reprezentare nr.13281/12.09.2016 a d-nei Popa Garofita;
Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea generală
ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 11.01.2017, în prezenţa acţionarilor
reprezentând 99,9193% din capitalul social al societăţii,
Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 Aproba declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C.
Aeroportul Arad S.A.
Art.2 Aproba realizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în
Consiliul de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A. de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Arad in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Judetean Arad nr.238/29.11.2016.
Art.3 Hotararea intra in vigoare cu data prezentei si se comunica persoanelor si institutiilor
interesate.
REPREZENTANTI C.J.A. în A.G.A.
1. Feieş Cristian
2. Popa Garofita

Secretar,

Kiss Floare

