JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 15305 din 23 .08. 2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul Director al
Fundației pentru Sănătate Bihor

În anul 2005 s-a înființat Fundația Social Comunitară a Județului Bihor, având ca membru
fondator Consiliul Județean Bihor.
Potrivit Statutul Fundației, respectiv prevederilor:
ART. 8
” Organul de conducere al Fundației Social Comunitare a Județului Bihor este Consiliul
Director.”
ART. 9
” Consiliul Director este ales pe o perioadă de doi ani.
Consiliul Director este compus din cel puțin 3 membrii, cu atribuții de gestionare a
resurselor Fundației și de dispoziție asupra modului de utilizare a acestora, fiind organul de
coordonare a activității curente a Fundației.”
Conform Statutului și Actului Constitutiv al Fundației, componența Consiliul Director era
următoarea: d-na Brukental Pop Ionela, dl.Boeriu Valeriu, dl. Ciurba Vasile, dl. Szabo Odon și dl.
Hașaș Ioan.
Ulterior, prin Hotărârea nr. 197/28.10.2010, Consiliul Județean Bihor a aprobat:
- aderarea ca membru aciv și cu puteri depline a Municipiului Oradea prin Consiliul Local
Oradea la Fundația Social Comunitară a Județului Bihor;
- schimbarea denumirii Fundației Social Comunitare a Județului Bihor în “Fundația
pentru Sănătate Bihor” ;
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 208/ 26.11.2010 a modificat structura
Consiliului Director, prin stabilirea numărului de cinci membrii, doi desemnați de către Consiliul
Județean Bihor și trei desemnați de către Consiliului Local Oradea.
În 31.03.2014 prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.56, s-a modificat
componența Consiliului Director, prin numirea ca reprezentanți din partea Consiliului Județean
Bihor a domnului Bumbu Adrian și a doamnei Turucz Maria.

Având în vedere că potrivit art. 9 alin. 1 din Statutul Fundației ” Consiliul Director este
ales pe o perioadă de doi ani.” , iar activitatea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în acesta
a încetat, se impune desemnarea unor noi reprezentanți ai autorității județene în Consiliu Director.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul
Director al Fundației pentru Sănătate Bihor

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Juridic - Contencios
Nr. 15308 din 23. 08. 2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul Director al
Fundației pentru Sănătate Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 15305 din 23.08.2016 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Bihor în Consiliul Director al Fundației pentru Sănătate Bihor, consemnăm
următoarele:
În anul 2005 s-a constituit Fundația Social Comunitară a Județului Bihor, având ca
membru fondator Consiliul Județean Bihor.
Potrivit Statutul Fundației, respectiv prevederilor:
ART. 8
” Organul de conducere al Fundației Social Comunitare a Județului Bihor este Consiliul
Director.”
ART. 9
” Consiliul Director este ales pe o perioadă de doi ani.
Consiliul Director este compus din cel puțin 3 membrii, cu atribuții de gestionare a
resurselor Fundației și de dispoziție asupra modului de utilizare a acestora, fiind organul de
coordonare a activității curente a Fundației.”
Conform Statutului și Actului Constitutiv al Fundației, componența Consiliul Director
era următoarea: d-na Brukental Pop Ionela, dl.Boeriu Valeriu, dl. Ciurba Vasile, dl. Szabo Odon
și dl. Hașaș Ioan.
Ulterior, prin Hotărârea nr. 197/28.10.2010 Consiliul Județean Bihor a aprobat:
- aderarea ca membru activ și cu puteri depline a Municipiului Oradea prin Consiliul
Local Oradea la Fundația Social Comunitară a Județului Bihor;
- schimbarea denumirii Fundației Social Comunitare a Județului Bihor în “ Fundația
pentru Sănătate Bihor ”;
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 208/ 26.11.2010 a modificat structura
Consiliului Director, prin stabilirea numărului de cinci membrii, doi desemnați de către
Consiliul Județean Bihor și trei desemnați de către Consiliului Local Oradea.
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În 31.03.2014 prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.56, s-a modificat
componența Consiliului Director, prin numirea ca reprezentanți din partea Consiliului
Județean Bihor a domnului Bumbu Adrian și a doamnei Turucz Maria.
Potrivit dispozițiilor O.G. nr. 26 / 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
ART. 28
” Organele fundaţiei sunt:
a) consiliul director;
b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
ART. 29
(1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia.
(2) Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând
următoarele atribuţii:
a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
d) înfiinţarea de filiale;
e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
h) modificarea statutului fundaţiei;
i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
(3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin
statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. “
Având în vedere că potrivit art. 9 alin. 1 din Statutul Fundației ” Consiliul Director este
ales pe o perioadă de doi ani.” , iar prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor
nr.56/31.03.2014 s-a modificat componența Consiliului Director, se impune desemnarea unor
noi reprezentanți ai autorității județene în Consiliu Director.
Raportat la cele mai sus precizate, în temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
PROPUNEM:
Adoptatea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Bihor în Consiliul Director al Fundației pentru Sănătate Bihor

DIRECTOR GENERAL
Sarkady Zsolt
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”
ŞEF SERVICIU
Mihaela Roşan
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ÎNTOCMIT
CONSILIER JURIDIC
Derecichei Mioara
”Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi legalitatea
întocmirii acestui înscris oficial
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PROIECT
HOTĂRÂRE Nr.______
din ___________2016
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul Director al
Fundației pentru Sănătate Bihor
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor nr. 15305 din
23.08. 2016,
Potrivit Raportului de specialitate nr. 15308 din 23.08.2016 al Direcţiei Generale Administrație
Publică Locală – Serviciul Juridic - Contencios,
Ținnd cont de Raportul de avizare al Comisiei _____________________________
nr._____din_______ .08.2016 ,
În conformitate cu:
- art. 28 lit a) și art. 29 al. (1) și (2) din Ordonanța nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 8 și 9 din Statutul Fundației pentru Sănătate Bihor;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 197/28.10.2010 privind aprobarea aderării ca membru activ
și cu puteri depline a Municipiului Oradea prin Consiliul Local Oradea la Fundația Social Comunitară
a Județului Bihor a cărei denumire se va schimba în ” Fundația pentru Sănătate Bihor ”;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 208/26.11.2010 privind modificarea Actului Constitutiv și al
Fundației Social Comunitare a Județului Bihor;
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 56/31.03.2014 privind modificarea și completarea Statutului
și a Actului Constitutiv al Fundației pentru Sănătate Bihor ;
În temeiul art. 115 alin 1 lit c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept a mandatului domnului Bumbu Adrian și al doamnei
Turucz Maria, membrii desemnați ca reprezentanți ai Consiliului Județean Bihor în Consiliul Director
al Fundației pentru Sănătate Bihor
Art.2. (1) Se desemnează domnul/doamna ________________, ca reprezentanți ai Județului
Bihor în Consiliul Director al Fundației pentru Sănătate Bihor.
Art.3. Persoanele desemnate ca reprezentați ai Județului Bihor în Consiliul Director al
Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, urmează a exercita atribuțiile

prevăzute la art. 10 din Statutul Fundației, modificat și completat, respectiv la art.29 alin.( 2) din O.G
nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 4. Începând cu data prezentei, orice dispoziție contrară se abrogă.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului
Județean prin Compartimentul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și persoanele nominalizate la art.
2 din prezenta hotărâre.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
- Compartimentul Relaţii cu Consilierii;
- Compartimentul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate;
- Direcția Generală Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic – Contencios;
- Fundația pentru Sănătate Bihor ;
- Persoanele desemnate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

PRESEDINTE,
Pásztor Sándor

