
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 . 13  din data de 01.10.2013
privind modificarea si completarea Hotararii A.G.A. nr.12/13.09.2013 referitoare la aprobarea

contractarii unui credit furnizor pentru realizarea investitiei „Transformarea terminalului
cargo in terminal de pasageri”.

    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”, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 01.10.2013, în prezenţa 
acţionarilor reprezentând 99,9193% din capitalul social al societăţii,
           Cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E :

  Art. I  Dupa alin.(3) al art.6 se introduce un numar de doua aliniate, cu urmatorul continut:

“(4) Biletele la Ordin de principal anuale nu vor depasi limitele anuale conform tabelului de mai
jos:

Maturitate Anuala Bilete
la Ordin

Valori nominale bilete la ordin
principal (EUR)

2016 785.333
2017 785.333
2018 785.334

TOTAL 2.356.000



„(5). Pentru fiecare bilet de principal va fi emis si un bilet de dobanda care va avea aceeasi data de
emitere si de scadenta ca si cel de principal. Nivelul dobanzii care insoteste cofinantarea asigurata
de Antreprenor nu va depasi nivelul de referinta cotat international EUROSWAP aferent perioadei
de scadenta a fiecarui bilet la ordin in parte, plus comisioanele si spezele bancare specifice dar nu
mai mari de 4,25% p.a.”

  Art.2    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.                                        Secretar,
1. Ulici Ioan                                                                        Kiss Floare    
2. Feieş Cristian
3. Lucaci Cornel Stefan
4. Parpală Caius-Mihai
5. Covaliv Valentin


