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HOT,I.RAREA NR. 2 DIN DATA DE 11.03.2019
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARI A ACTIONARILOR

,,S.N. (cA.€roportul Internalional Timiloara - Traian Vuia)) - S,A."
Adunarea Generaltr Extraordinari Aclionarilor S.N. Aeroportul Int€rnalional Timi$oara - Traian
Vuia S.A., convocati in data d€ 11.03.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu
nr.38, seclor I, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului
Ministrufui Transporturilor N. 287102.03.2017qi a Legii nr. 3l/1990, republicatd, cu modificdril€
ulterioare, legal constituitd, in prezenfa aclionarilor inscri$i in R€gistrul Acfionarilor la data d€
ref€rinli, sfertitul zilei de 11.03,2019, definind un numdr de 160080 actiuni, reprezentand 10070 din
capitalul social, din care:
- Staful Roman - 128064 acliuni, reprezendnd 8070 din capitalul social,
- Fondul Proprietatea S.A. - 32016 actiuni, reprezenrAnd 2070 din capitalul social.
cu majoritatea voturilor acfionarilor prezenf i:

HOTARASTE
l Amani, cu majoritatea voturilor exprimate, trecerea uDor imobile aflate in administrarea

Ministerului Transporturilor din domeniul public al statului in domeniul public aljudelului Timi$
giadministrarea ConsiliuluiJudelean Timi$, conform Adresei nr.702130.01 2019, in conformitate
cu prevederile Art. l9 alin. I lit. n din Statutul societAfii.

2. AprobI, cu majoritatea voturilor exprimate, trecerea imobilului inscris in CF nr. 400528
Ghiroda, pe care urmeazi a s€ construi t€rminalul de sosiri curse ext€rne pasageri, din
proprietatea privata a statului in proprietatea publica a statului, conform Adresei
nr.703130.01.2019, in teneiul art. I din Legea nr. 213/1996 privind bunurile proprietate publicii
$i a . l 1 alin.(7) lit p din Statutul societdlii.

imputernicette pe presedintele Consiliului de Administrafi€ dl. Mocan Marian Liviu pentru a

semna in numele actionarilor hotararea Adunarii Generale a Acfionarilor S.N (Aeroportul

Internalional Timigoara - Traian VuiD S.A. ti procesul verbal al $edinlei, in temeiul prevederilor

afi.l3l din Legea nr 3l/1990.

imputernicegte pe secretarul Adunarii Generale a Aclionarilor - Triistaru Antonina, pentru

indeplinirea formalitelilor de inregistrare a menfiunilor corespunzatoare la Oficiul Registrului

Come4ului de pe Ianga Tribunalul Timi$ $i semnarea formularului nr 30 privind prelucrarea datelor

cu caracter personal ii d€ publicare a prezentei hotAreri in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-
a,in conJornitate cu orr. 17 alin. (6) din Statutul Societdlii (HG 1096/2008) $i art l3l alin.(4) din

Legea societdlilor nr.3ll1990 republicata, cu modificerile $i completdrile ulterioare.

Pr€tedintele Corsiliului de Adminis
S.N. <Aeroportul Internalional Timitoara -

Mocah Moriah Lir)iu

4.

Prezenta hotar6re a fosr incheiatd azl, 11.03.2019 in a (patru) exemplare

1
.ri

Ministerului Transporturilor, de cltre Secretarul AdunldiGenerale A Aclionari


