
 
 

  
 
AVIOANE CRAIOVA S.A. 
Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,  
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,  
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,  
Capital social subscris și vărsat: 2.288.710 lei, 
Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO.   
  
 

S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Ghercești 
 

Raport curent nr. 4/2014 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. 
în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 30.04.2014 

 
Denumirea societății: AVIOANE CRAIOVA S.A. 
Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj  
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153 
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991 
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144 
Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO 
Capital social: 2.288.710 lei 

 
    Evenimente importante de raportat: 
     I. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. 
     Data producerii evenimentului: 30.04.2014. 
     Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 29.04.2014 (sau 

30.04.2014), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data 30.04.2014, ora 11.00, la sediul societății, situat în Loc. Ghercești,  
str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum. 

    Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 174/30.04.2014, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea: 

 
HOTĂRÂRE 

1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. ia act de Nota nr.623/07.04.2014 “Contractarea de servicii de asistență juridică pentru reprezentarea 
societății în instanță în vederea recuperării prejudiciilor constatate prin Decizia nr.11/30.03.2012 a Curții de conturi Craiova”, întocmită de 
compartimentul juridic al societății și menționează că o decizie în sensul de a angaja sau nu servicii de asistență juridică în scopul 
menționat, este strict atributul conducerii executive a societății. 
  
2. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aprobă data de 20.05.2014 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor A.G.E.A., în temeiul art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;  
 
3. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aprobă împuternicirea domnului Preda Radu-Cosmin în calitate de administrator, care a prezidat 
ședința A.G.E.A. din data de 30.04.2014 pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea, publicarea și aplicarea hotărârilor 
A.G.E.A. conform prevederilor legale. 

 
     II. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. 
     Data producerii evenimentului: 30.04.2014. 
     Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 29.04.2014 (sau 30.04.2014), 

și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data 30.04.2014, ora 12.00, la sediul societății, situat în Loc. Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, 
jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum. 

    Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 175/30.04.2014, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea: 

 
 
 

      

 

 
    



 
HOTĂRÂRE 

  
1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare 
anuale la 31.12.2013 și precizează că aprobarea acestuia nu face obiectul aprobării în AGA. 
2. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern. 
3. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013 și Avioane Craiova S.A. va 
întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.153^24 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 11 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitățile admininstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație 
majoritară. 
4. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „împotrivă”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. solicită amânarea pentru o viitoare ședință A.G.A. a subiectului de la pct. 4 de pe ordinea de zi, 
respectiv „analizarea și pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2013”. 
5. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă data de 20.05.2014 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor A.G.O.A., în temeiul art.238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;  
6. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al 
AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea domnului Preda Radu-Cosmin în calitate de administrator, care a prezidat 
ședința A.G.O.A. din data de 30.04.2014 pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea, publicarea și aplicarea hotărârilor 
A.G.O.A. conform prevederilor legale. 

 
Pentru Consiliul de Administrație 
Administrator,                                                                                        DIRECTOR GENERAL  

 
Preda Radu – Cosmin                                                                               POPIC MIŞA      


