JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 9716 din 12.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator în
cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”
și nominalizarea comisiei de selecție
Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor este autoritatea tutelară a Regiei Autonome
”Aeroportul Oradea”, în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea
unor regii autonome aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, și conform definițiilor și prevederilor din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Prin Legea nr. 111/2016 s-a aprobat cu modificări și completări O.U.G. 109/2011, iar în
12.10.2016 s-au publicat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.
109/2011 aprobate prin H.G. nr. 722/2016. Ca urmare a acestor modificări legislative s-a
desfășurat procedura de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație la Regia
Autonomă ”Aeroportul Oradea”. În urma procedurii de selecție, s-a încheiat raportul nr. 9429 din
08.05.2017, privind numirea membrilor Consiliului de administrație, un post de administrator din
afara instituției rămânând vacant. Având în vedere necesitatea ocupării postului rămas vacant, se
impune demararea procedurii de selecție și numirea comisiei de selecție, care va asigura
desfășurarea întregii proceduri de selecție a candidaților, pentru ocuparea postului rămas vacant
de administrator din afara instituției în Consiliul de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul
Oradea”.
Componența comisiei este următoarea:
Președinte: Mioara Derecichei – șef serviciu la Serviciul Juridic-contencios
Membrii:
Papp Victor Cristinan – manager public
Rittinger Iosif – consilier la Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Secretar:
Bocșe Alexandru – consilier la Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate.
În conformitate cu prevederile art. 92 din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de
administrator în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea” și
nominalizarea comisiei de selecție.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate
Nr. 9717 din 12.05.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator în
cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”
și nominalizarea comisiei de selecție
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 9716 din 12.05.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se fundamentează necesitatea demarării procedurii de selecție pentru postul
rămas vacant de administrator din afara instituției, în cadrul Consiliului de administrație la Regia
Autonomă ”Aeroportul Oradea” și a desemnării unei comisii de selecție a candidaților pentru funcția de
membru al Consiliul de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”,
Potrivit art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte: ”a) atribuţii privind
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”;
În exercitarea acestor atribuții, conform alin. (2) lit. d) al aceluiași articol, consiliul județean ”d)
exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii”;
În baza art. 92 din același act normativ: ”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.”;
Județul Bihor are calitatea de autoritate tutelară a Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea”,
în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome
aeroportuare cu specific deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor
judeţene. Calitatea de autoritate tutelară este definită în O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă
a întreprinderilor publice, care a fost modificată și completată prin Legea nr. 111/2016, care prevede
următoarele: ”Art. 2 pct. 3 autoritate publică tutelară - instituţia care: a) coordonează, are în subordine
sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a)” – ”2. întreprinderi
publice: a) regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;”.
În calitate de autoritate tutelară, Județul Bihor are următoarele competențe stabilite prin art. 3 pct.
1 din același act normativ: ”Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 1. la regiile
autonome:
a) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată
la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director aflaţi pe lista scurtă;
b) să numească şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
c) să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru consiliul de
administraţie;
d) să încheie contractele de mandat cu administratorii;
e) să monitorizeze şi să evalueze performanţa consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în
numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale fondatoare, că sunt respectate principiile de
eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea regiei autonome;
f) să monitorizeze şi să evalueze prin structurile de guvernanţă corporativă proprii indicatorii de
performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în anexa la contractul de mandat;

g) să întocmească şi să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcţiune de la
regiile autonome;
h) alte atribuţii prevăzute de lege;”
Conform prevederilor art. 5 alin. (5) din actul normativ menționat, ”(5) Desemnarea membrilor
consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii prealabile efectuate de o
comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului
Finanţelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituţii. Pentru desemnarea
reprezentantului autorităţii publice tutelare şi a celorlalţi 1 - 5 administratori, autoritatea publică
tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de
un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui
servicii sunt contractate, în condiţiile legii.”
Procedura de selecție este reglementată prin Anexa 1 din H.G. 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, astfel: ”ART. 3 Potrivit art. 64^4 din ordonanţa
de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului
începe: a) în cazul regiilor autonome, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul
administrativ prin care hotărăşte iniţierea procedurii de selecţie a membrilor consiliului;
ART. 4 (1) În vederea desemnării membrilor consiliului la regiile autonome, procedura de selecţie este
iniţiată de conducătorul autorităţii publice tutelare, care decide şi cu privire la contractarea serviciilor
unui expert independent, în condiţiile legii.
(2) Conducătorul autorităţii publice tutelare informează de îndată Ministerul Finanţelor Publice
despre decizia luată potrivit alin. (1).”
Procedura de selecție este o activitate complexă, care presupune întocmirea și aprobarea mai
multor documente: scrisoare de așteptări, proiectul de matrice a profilului consiliului de administrație, iar
pentru eficientizarea aprobării acestor demersuri se propune mandatarea Președintelui consiliului județean
cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecție.
Comisia de selecție este definită prin art. 1 pct. 6 al aceluiași act normativ: ”6. comisia de selecţie
- comisia constituită la nivelul autorităţii publice tutelare care realizează, după caz, următoarele: a)
procedura de selecţie şi întocmirea listei scurte;
b) propuneri autorităţii publice tutelare de numire a administratorilor din lista scurtă, în cazul regiilor
autonome”;
Comisia de selecție se numește și are atribuțiile stabilite potrivit prevederilor art. 11-12 din
hotărâre după cum urmează: ”ART. 11 (1) Comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al
autorităţii publice tutelare. […]
(3) Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare,
cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei.
(4) Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară.
ART. 12 Comisia de selecţie prevăzută la art. 11 are următoarele atribuţii:
a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga
procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de
membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a
candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în
consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;
c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu
expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;
d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înfiinţare.”
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUNEM:
Adoptarea proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de
administrator în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea” și
nominalizarea comisiei de selecție.
VICEPREȘEDINTE
Traian Bodea

p.DIRECTOR GENERAL
Gabriela Plugar
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum
responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

ȘEF SERVICIU,
Szallos Nándor
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Rittinger Iosif
„Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 9720 din 12.05.2017
privind demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator în
cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”
și nominalizarea comisiei de selecție

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 9716 din 12.05.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, Raportul de Specialitate nr. 9717 din 12.05.2017 al Serviciului Monitorizarea
Instituţiilor Subordonate privind demararea procedurii de selecție pentru postul vacant de administrator
în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea” și nominalizarea
comisiei de selecție, precum și Raportul de avizare a Comisiei _________, cu nr. ______ din
_______2017;
În conformitate cu prevederile:
- art. 1 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare cu specific
deosebit de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene;
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice;
- Anexei 1 din H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
În baza art. 91 alin. (1) și alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 97 și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare
PREȘEDINTELE CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Art. 1. Cu data prezentei hotărâri se declanșează procedura de selecție a candidaților pentru funcția
vacantă de administrator din afara instituției, membru al Consiliul de administrație la Regia Autonomă
”Aeroportul Oradea”, care va fi efectuată de o comisie de selecție fără a fi asistată de un expert
independent, și se va finaliza în maxim 150 de zile de la adoptarea prezentului act administrativ.
Art. 2. Se desemnează comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru al Consiliul de
administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”, în următoarea componență:
Președinte: Mioara Derecichei – șef serviciu la Serviciul Juridic-contencios
Membrii: Papp Victor Cristian – manager public
Rittinger Iosif – consilier la Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate
Secretar: Bocșe Alexandru – consilier la Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate.
Art. 3. Comisia de selecție nominalizată la art. 1 are următoarele atribuții:
a) derulează întreaga procedură de selecţie;
b) propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membru în consiliu,
pe baza raportului privind numirea finală întocmit în acest scop;

Art. 4. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Bihor cu efectuarea tuturor demersurilor
necesare pentru derularea procedurii de selecție, cu respectarea termenelor și prevederilor legale în
materie.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Preşedintele Consiliului Judeţean
Bihor și comisia nominalizată la art. 2.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Președintele Consiliului
Județean Bihor; Compartimentul Relaţii cu Consilierii, Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate,
și persoanele desemnate la art. 2.
Art. 7. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea în
Monitorul Oficial al judeţului Bihor.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

