CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
____________________________________________________________________________________

Nr. 15200 din 19.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor
în Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Județul Bihor este asociat al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. conform Actului
constitutiv al societății comerciale.
În baza prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea 215/2001 a Administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare „(1) Preşedintele consiliului
judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii
privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;”
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 151 din 28.06.2016 privind declararea ca
legal constituit a Consiliului Județean Bihor, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de
5 iunie 2016;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 188/31.07.2012 privind înfiinţarea societăţii
comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L.;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 255/31.10.2012 privind desemnarea
persoanelor împuternicite să exercite atribuţiile specifice asociatului Judeţul Bihor la
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L, și anume: dl Kiss Alexandru, dl Bulzan Traian,
dna Scridon Smaranda, dl Rotar Marius, dl Copil Ovidiu, prin Hotărârea nr.
20/30.01.2013 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR S.R.L se constată încetarea calității de mandatar a domnului
Rotar Marius și se desemnează domnul Dan Derșidan, iar prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Bihor nr. 269/29.10.2013 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Bihor
prin Consiliul Judetean Bihor cu S.C. EUROBUSINESS PARC S.R.L. ORADEA în
scopul înfiinţării Societăţii Comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L.
se constată încetarea calității de mandatar a domnului Kiss Alexandru și se
desemnează dl Lakatos Ioan ca reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală
a Asociaților Societății Comerciale S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 189/29.09.2015 privind aprobarea asocierii
dintre Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd,
pe de altă parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea
Actului Constitutiv al societății;
- Actului Constitutiv al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;
- art. 25 și art. 64^3* din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
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-

art. 191 din Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, actualizată;
art. 2030 lit. a) din Codul Civil;
art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 alin. (2) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor în
Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L..

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Compartimentul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate
Nr. 15201 din 19.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor
în Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 15200 din 19.08.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se fundamentează necesitatea desemnării unor persoane noi împuternicite a
exercita atribuțiile specifice asociatului - Județul Bihor la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. în
Adunarea generală;
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 151 din 28.06.2016 privind declararea ca legal
constituit a Consiliului Județean Bihor, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 188/31.07.2012 privind înfiinţarea societăţii comerciale
„PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L.;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 255/31.10.2012 privind desemnarea persoanelor
împuternicite să exercite atribuţiile specifice asociatului Judeţul Bihor la S.C. Parcuri Industriale
Bihor S.R.L, și anume: dl Kiss Alexandru, dl Bulzan Traian, dna Scridon Smaranda, dl Rotar
Marius, dl Copil Ovidiu, prin Hotărârea nr. 20/30.01.2013 privind modificarea Actului
constitutiv al S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L se constată încetarea calității de
mandatar a domnului Rotar Marius și se desemnează domnul Dan Derșidan, iar prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Bihor nr. 269/29.10.2013 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Bihor
prin Consiliul Judetean Bihor cu S.C. EUROBUSINESS PARC S.R.L. ORADEA în scopul
înfiinţării Societăţii Comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L. se constată
încetarea calității de mandatar a domnului Kiss Alexandru și se desemnează dl Lakatos Ioan ca
reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale S.C.
Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 189/29.09.2015 privind aprobarea asocierii dintre
Județul Bihor și S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte,
în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății;
- art. 9 alin.(1) și alin (2) și art. 11 din Actul Constitutiv al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.:
”Art. 9
(1) Adunarea Generala a Asociaților este organul de conducere al Societăţii.
Asociații sunt reprezentați de mandatari desemnați prin hotărâre a Consiliul Judeţean Bihor, a
Adunării Generale a Asociaţilor S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SA si a Conciliului Local al
Comunei Tileagd. Aceştia vor adopta hotărârile din toate domeniile care cad în competenţa Adunării
Generale a Asociaților S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.
(2) JUDEŢUL BIHOR, va fi reprezentat de către 5 mandatari, şi anume:
1. LAKATOS IOAN
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2. BULZAN TRAIAN
3. SCRIDON SMARANDA
4. DERŞIDAN DAN
5. COPIL OVIDIU
S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. va fi reprezentată de către 2 mandatari, și anume:
- DELIA FLORINA UNGUR;
- MIHAI JURCA.
COMUNA TILEAGD va fi reprezentată de către 1 mandatar și anume:
- LABAI DANIEL PAUL.
ART.11
(1) Adunarea Generală a Asociaţilor are, în principal, următoarele atribuţii, competenţe şi
responsabilităţi:
1) aprobă schimbarea formei juridice a Societăţii;
2) aprobă mutarea sediului Societății;
3) aprobă schimbarea obiectului de activitate al Societății;
4) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;
5) aprobă majorarea capitalului social şi stabileşte condiţiile efectuării acestei operaţiuni;
6) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin orice formă permisă de lege;
7) modifică Actul Constitutiv al Societății;
8) aprobă fuziunea cu alte societăţi, divizarea Societăţii sau dizolvarea anticipată a acesteia;
9) decide urmărirea administratorilor sau/și cenzorului pentru daunele pricinuite Societății, desemnând
și persoana însărcinată să o exercite;
10) hotărăşte asupra participării Societăţii la capitalul social al altor societăţi comerciale;
11) numeşte şi revocă membrii Consiliului de Administraţie conform prevederilor O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
12) numeşte şi revocă Cenzorul ;
13) aprobă situaţiile financiare anuale însoţite de raportul Consiliului de Administraţie şi de raportul
Cenzorului;
14) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii, după caz;
15) aprobă Bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
16) stabileşte, respectiv modifică remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie şi
Cenzorului;
17) aprobă strategia de dezvoltare şi modernizare a Societăţii;
18) aprobă structura organizatorică a Societăţii;
19) numeşte şi revocă Directorul General;
20) aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă ale Directorului General pe anul în curs;
21) răspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de activitate;
22) aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, modelul contractelor de
concesiune/administrare și modificarea acestora;
23) aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare și funcţionare și regulamentul
intern;
24) hotărăşte asupra oricăror probleme care intră în competenţa sa potrivit legii;
25) orice alte atributii care, prin actele normative aplicabile, sunt stabilite în competența Adunării
Generale a Asociaților.
(2) Publicitatea hotărârilor şi modalităţile de contestare a acestora se fac potrivit legii.”;
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În baza prevederilor:
- art. 25 ”ART. 25 Organizarea şi funcţionarea întreprinderilor publice - societăţi, prevăzute la art.
2 pct. 2 lit. b) şi c), sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă şi, unde aceasta nu
dispune, de dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi de dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.” și a art. 64^3* din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice ”ART. 64^3* (1) Numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii
administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de
maximum două persoane.
(2) Funcţionarii publici, personalul contractual şi persoanele numite sau alese în funcţii de
demnitate publică pot fi desemnaţi să reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorială la
maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acţionarilor,
cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese
reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Autorităţile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în
portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcţionarea acestora în condiţiile
prezentului articol.”.
- art. 191 din Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
- completările ulterioare, ”ART. 191
(1) Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală.
(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili că votarea se poate face şi prin corespondenţă.”;
- art. 2030 din Codul Civil cu privire la încetarea mandatului: ”ART. 2030*) Modurile de încetare
Pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin oricare dintre
următoarele moduri:
a) revocarea sa de către mandant;
b) renunţarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului.”
- art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul județean ”d)
exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii”;
- art. 92 din Legea nr. 215/2001: ”Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii
administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de
dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin
hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată
după alegerile locale.”;
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUNEM:
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Adoptarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentaților Județului Bihor în
Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L..
VICEPREȘEDINTE
Traian Bodea

DIRECTOR GENERAL
ec. Dimitrie Musca
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
Gabriela Plugar

”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Alexandru Bocșe
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act official”

2ex/A.B.

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-410181 Fax: +40-259-410182 , Http://www.cjbihor.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
______________________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. _____ din ________2016
privind desemnarea reprezentanților Județului Bihor
în Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 15200 din 19.08.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor și Raportul de Specialitate nr. 15201 din 19.08.2016 al Compartimentul Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentaților Consiliului Județean
Bihor în Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. precum și Raportul de avizare a
Comisiei _________, cu nr. ______ din _______2016;
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 151 din 28.06.2016 privind declararea ca legal
constituit a Consiliului Județean Bihor, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016;
În baza prevederilor:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 188/31.07.2012 privind înfiinţarea societăţii comerciale
„PARCURI INDUSTRIALE BIHOR ” S.R.L.;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 255/31.10.2012 privind aprobarea asocierii dintre Județul
Bihor prin Consiliul Județean Bihor cu S.C. EUROBUSINESS PARC S.R.L. ORADEA în scopul
înfiinţării Societăţii Comerciale „PARCURI INDUSTRIALE BIHOR” S.R.L.;
- Hotararea nr. 20/30.01.2013 privind modificarea Actului constitutiv al S.C. PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 269/29.10.2013 privind desemnarea unui reprezentant al
Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale S.C. „PARCURI
INDUSTRIALE BIHOR ”S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 189/29.10.2015 Bihor privind aprobarea asocierii dintre Județul
Bihor și S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte și Comuna Tileagd, pe de altă parte, în cadrul
S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și modificarea Actului Constitutiv al societății;
- art. 9 și art. 11 din Actului Constitutiv al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L.;
- art. 25 și art. 64^3* din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice;
- art. 191 din Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 2030 din Codul Civil;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. d), art. 92 și art. 97 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Art. 1. Se revocă dreptul de reprezentare a Județului Bihor în Adunarea Generală a S.C. Parcuri
Industriale Bihor S.R.L. pentru următoarele persoane: dl Lakatos Ioan, dl Bulzan Traian, dna Scridon
Smaranda, dl Derșidan Marius, dl Copil Ovidiu.
410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
Tel.: +40-259-410181 Fax: +40-259-410182 , Http://www.cjbihor.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
______________________________________________________________________________
Art. 2. Se desemnează reprezentanții Județului Bihor în Adunarea Generală a S.C. Parcuri Industriale
Bihor S.R.L., după cum urmează:
a) ______________________
b) ______________________

Art. 3. Se dispune modificarea în mod corespunzător a dispozițiile art. 9 alin(2) din Actul Constitutiv al
societății S.C. Parcuri Industriale S.R.L..

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Preşedintele Consiliului Judeţean
Bihor prin Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, S.C. Parcuri Industriale Bihor
S.R.L. și persoanele desemnate la art. 1 și 2.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Compartimentul Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate, S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. și persoanele nominalizate la art. 1-2.

Art. 6. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Monitorul
Oficial al judeţului Bihor.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor
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