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C O N V O C A T O R 

 
 

 

        Acționarii societății Compania de Transport Public SA Arad, în condițiile art.16(7) 

din Statutul societății: ”Acționarii  reprezentând  întreg  capitalul  social  vor  putea,  dacă  

nici  unul  din  ei  nu  se  opune, să  țină  o  adunare  generală  și  să  ia  orice hotărâre  de  

competența  adunării,  fără  respectarea  formalităților cerute pentru convocarea ei”, 

convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  S.C. Compania de 

Transport Public  S.A., ședință ce va avea  loc în data de 24.10.2022, ora 13:00, la sediul 

societăţii situat în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu 

următoarea: 

ORDINE DE ZI 
 

1. Aprobarea depunerii  cererii  de finanțare  prin Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență 

energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la 

nivelul întreprinderilor,  apelul de proiect masuri de ajutor de stat pentru productie din 

surse energie regenerabila cu valoare maxima de 500.000 euro, se dispune de 

cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind 

ajutorul de stat de 50% și se asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor 

neeligibile. 

2. Aprobarea depunerii  cererii  de finanțare  prin Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1:Eficiență energetică 

și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul 

întreprinderilor,  apelul de proiect masuri de ajutor de stat pentru reabilitare termica 

cladiri cu valoare maxima de 500.000 euro, se dispune de cofinanțare proprie a 

proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat de 

50% și se asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile. 
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3. Aprobarea depunerii  cererii  de finanțare  prin Programul Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și 

stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1:Eficiență energetică 

și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul 

întreprinderilor,  apelul de proiect masuri de ajutor de minimis pentru eficienta 

energetica si productie din surse regenerabile cu valoare maxima de 200.000 euro, se 

dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile 

legale privind ajutorul de minimis de 10% și se asumă acoperirea sumelor aferente 

cheltuielilor neeligibile.  
 

 

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu 

se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, 

aceasta se va întruni în data de 25.10.2022, ora 13:00 la sediul societăţii situat în 

Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe. 
 

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, 

prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, 

procura poate fi depusă la sediul societăţii termenul prevăzut de actul constitutiv ori 

poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată 

semnătura electronică. 

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest 

caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura 

electronică. 

 Acţionarii pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte de 

adunarea generală, cu condiția comunicării cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. 

Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de 

corespondență electronică este e-mail: ctparad.secretariatca@gmail.com. 

 Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se 

comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de 

administraţie şi directorului general. 
 

 
 

 
 

 

nr.crt. 
denumire / nume 

acționar 
nr. 

acțiuni 
procent reprezentant semnătura 

 

1 

 

Municipiul Arad 

 

314 

 

71,2018 % 

 

NEAMȚIU CORNELIU PAUL 
 

 

2 

 

Judeţul Arad 

 

125 

 

28,3446 % 

 

BUDA DAN FLORIN 
 

 

3 

 

Comuna Săvârşin 

 

1 

 

0,2268 % 

 

VODICEAN IOAN 
 

 

4 

 

Comuna Ghioroc 

 

1 

 

0,2268 % 

 

MORODAN POPI CORNELIU 
 

 TOTAL 441 100%   
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