
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   AGOA  N R . 33
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;

 OUG 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale cu modificările și completările .     
ulterioare;

 Legea nr. 137/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și 
completările ulterioare;

 Referatul d-lui Balacel Dan Traian, director general, privind modificarea actului constitutiv

          Lucrând în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii, adunarea 
generală ordinară a acţionarilor, legal convocată pentru ziua de azi 19.10.2015, 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  Se aproba modificarea actului constitutiv al SC Aeroportul Arad SA, dupa cum 
urmeaza:

I. Capitolul II, art.2 IN DOMENIUL OPERATIONAL:
-   lit.a, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Asigură aplicarea reglementărilor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale potrivit anexelor la 
Convenţia de la Chicago, EASA si a Codului Aerian privind aviaţia civilă internaţională precum şi a
celorlalte reglementări interne şi internaţionale în domeniul activităţii aeroportuare;
    -   lit.h, se modifica si va avea urmatorul cuprins
Asigură efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar pe bază de contract ; 
asigură ocazional asistenţa medicală, la cerere şi cea de urgenţă, pentru public, în aerogară şi 
aeroport.
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   II. Capitolul II, art.2, se adauga un nou domeniu, DOMENIUL SIGURANTEI, cu urmatorul 
continut :
ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI

 elaborează și menține un sistem de management al sigurantei pe aerodrom,
 coordonează și supraveghează sistemul de identificare a pericolelor, monitorizează 

performanțele de siguranță ale serviciilor implicate direct în operarea aerodromului, 
consiliază conducerea aeroportului pe probleme de siguranță și furnizează asistență șefiilor 
serviciilor operaționale;

 impune tuturor utilizatorilor aerodromului, inclusiv operatorilor aerieni cu baza fixa pe 
aerodrom, agentilor aeronautici de handling si altor organizatii care desfasoara activitati pe 
aerodrom in legatura cu zborul sau handling-ul aeronavelor, sa se conformeze cerintelor pe 
care le-a stabilit referitor la siguranta pe aerodrom;

 asigură un audit al sistemului de management al sigurantei la intervale nu mai mari de 6 luni,
incluzand inspectia facilitatilor si echipamentelor de aerodrom.

 asigură că rapoartele de audit intern, inclusiv rapoartele referitoare la facilitatile, serviciile si 
echipamentele de aerodrom, sunt intocmite de persoane cu pregatire si experienta in 
domeniul sigurantei operationale şi asigură condiţiile de păstare a acestora pe o perioada de 
minimum 2 ani.

    Art.2   Modificările la actul constitutiv al SC Aeroportul Arad SA prevăzute la art.1 vor fi operate
la Registrul Comertului Arad, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

      Art.3  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 hotarari.

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

REPREZENTANTI C.J.A.  în A.G.A.                                        Secretar,
Ulici Ion                                                                                    Kiss Floare    
Feieş Cristian
Lucaci Cornel Stefan
Covaliv Valentin
Parpala Caius Mihai
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