
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 .15
Din 28.01.2014

    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.  49 /21.01.2014 a Consiliului de administratie privind avizarea reevaluarii 
constructiilor SC Aeroportul Arad SA la data de 31.12.2013.

          Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 27.01.2014, 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 valorile juste ale cladirilor reevaluate la data de 31.12.2013 conform raportului 
nr.27/21.01.2014  intocmit de de  estimare a valorii juste a  imobilizarilor corporale de natura 
cladirilor, constructiilor speciale si terenurilor  apartinand SC Aeroportul Arad SA, conform anexei 
nr.1 la prezenta hotarare.
    Art.2 Raportul de reevaluare a constructiilor nr.27/21.01.2014 se va inregistra la Directia fiscala
 a Primariei Arad..
           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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