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Nr. 5 I 24.02,,2021
DECIZIA NR. 1

din 24.02,2021

Consiliul de Administrafie al S.C. Aeroportul Arad S.A., intrunit in qedintd la sediul

societ6tii, azi, data de 24.02.2021, ora 13,
Avlind in vedere:

- Procesul-verbal al sedintei Consiliului de Administrafie al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.
incheiat la data de24.02.2021;

- Dispoziliile Legii N. 3111990, ale O.U.G nr. 109 I 2013 qi ale Hotlrdrii m. 722 I 2016,
modificate qi completate;

- Actul Constitutiv al S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.;
- Referatul Directorului General Moqneag Ovidiu privind inchirierea unui spafiu de depozitare in

suprafalS de 10 mp situat in incinta Terminalului T3 Cargo, a unui birou in suprafa{6 de 5 m
situat irr incinta TerminaluluiT2, precum gi a unui stivuitor din dotarea aeroportului impreund
cu un manipulant autorizat ISCIR pentru a realiza manipularea bunurilor care fac obiectul
comisiondrii vamale in interiorul T3 Cargo in vederea prezent6rii mlrfurilor pentru efectuarea

controlului vamal, inregistrat sub nr. 1115.02.2021,
DECIDE:

Art. I - Se aprobl demararea procedurii de licitaJie public[ pentru inchirierea unui spa{iu de

depozitare in suprafaf[ de 10 mp situat in incinta Terminalului T3 Cargo, a unui birou in suprafaf[ de

5 m situat in incinta TerminaluluiT2, precum gi a unui stivuitor din dotarea aeroportului impreund cu

un manipulant autorizat ISCIR pentru a realiza manipularea bunurilor care fac obiectul comisiondrii
vamale in interiorul T3 Cargo in vederea prezentdrii mirfurilor pentru efectuarea controlului vamal,

pentru desftgurarea activitltii unui birou a comisionarului vamal S.C. GEFCONS BUSINESS S.R.L.

Arad in incinta Aeroportului Arad.
Prelul de pomire a licitafiei va fi de 3,00 EURO/mp/lunE pentru suprafala totalI de 5 mp -

spalii cu destina(ie de birouri situate in Terminalul T2 Plecdri, de 2,00 EURO/mp/lund pentru

suprafafa totalii de 10 mp - spatii de depozitare situate in Terminalul T3 Cargo qi de 0,1 Euro /kg
pentru manipulare marfE in Terminalul Cargo manual qi mecanizat, in vedereaprezentdrii mSrfurilor

pentru efectuarea controlului vamal .

Prezenta decizie se va publica pe site-ul societdlii qi se va comunica:
- Biroului Guvernanfd Corporativ6 qi Ajutor de Stat din cadrul Consiliului Judefean Arad;
- Directorului General, Compartimentului Contabilitate qi celorlalte compartimente interesate din
cadrul S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.

Cu ducerrea la indeplinire a prezentei decizii se incredinfeazd conducerea executivd a S.C.

Aeroportul Arad S.A..

PRE$EDINTELE CONSILruL DE ADMINISTRATIE,
VASI SILE
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