JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 20.572 din 27.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă
”Aeroportul Oradea”

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
data de 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.
În conformitate cu prevederile art. I pct. 6 din Legea nr. 111/2016 prin care se modifică
art. 5 al O.U.G. nr. 109/2011, regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație
format din 3-7 persoane.
Prin H.C.J. Bihor nr. 273/2016, autoritatea tutelară a demarat procedura de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”, iar prin H.C.J.
nr. 107/23.05.2017 s-a încheiat prima procedură, în urma căreia s-au numit cinci membrii din
șase, un post rămânând vacant.
În consecință, autoritatea tutelară a demarat procedura de selecție pentru postul rămas
vacant, prin adoptarea H.C.J. Bihor nr.108/23.05.2017.
Prin adresa nr. 20.115/19.10.2017 Comisia de selecție a candidaților, numită prin H.C.J.
Bihor nr. 108/23.05.2017, a înaintat raportul final nr. 19.976/18.10.2017, privind numirea
candidaților declarați admiși ca membri în consiliul de administrație al Regiei Autonome
”Aeroportul Oradea”.
Persoana numită în calitate de administrator își va exercita mandatul în temeiul unui
contract de mandat, al cărui model cadru a fost aprobat prin H.C.J. nr. 107/23.05.2017, modificat
prin H.C.J. 232/17.10.2017 privind actualizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru
Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”, beneficiind de o remunerație, potrivit art. 64 alin. (3) și
art. 64^1 alin. (7) din O.U.G. 109/2011.
În baza prevederilor art. 128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, apreciem că numirea unui membru în
Consiliul de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea” este necesară și oportună în
vederea îndeplinirii și asigurării unei bune funcționări a activităților din cadrul regiei autonome.
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 numirea d-lui Porsztner Béla Csaba în Consiliul de Administrație la
Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate
Nr. 20.578 din 27.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă
”Aeroportul Oradea”
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 20.572 din 27.10.2017 a Președintelui
Consiliului Judeţean Bihor prin care se fundamentează necesitatea adoptării proiectului de hotărâre
privind numirea unui membru în 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 județean”.
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 condițiile 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 prin Consiliul Județean 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 județene.
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”.
Potrivit art. I pct. 6 din Legea nr. 111/2016 prin care se modifică art. 5 al O.U.G.
nr. 109/2011 - "Art. 5 (1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie,
format din 3 - 7 persoane”.
Persoanele numite în calitate de administratori își vor exercita mandatul în temeiul unui
contract de mandat, beneficiind de o remunerație stabilită în condițiile art. 64 alin. (3) și art. 64^1
alin. (7) din O.U.G. 109/2011, care prevede următoarele:
- “Art. 64^1 (7) Remuneraţia administratorilor provizorii va fi egală cu remuneraţia
administratorilor prevăzuţi la art. 64 alin. (3)”.
- ”Art. 64 alin. (3) Nivelul remuneraţiilor membrilor consiliilor de administraţie,
consiliilor de supraveghere şi directorilor care nu au fost numiţi în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă se stabileşte prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 şi 38, cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.”

În baza art. 8 alin. (2) – (8) din O.U.G. nr. 109/2011 ”(2) Remuneraţia membrilor
consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de
mandat, în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).
(3) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o
indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori
media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată
conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică
anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă
financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei
aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art.
3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome şi
asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a
membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.
(4) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o
indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului
salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate
înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia
naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă
variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi
nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru
administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5).
(5) Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie stabilită în condiţiile alin.
(3) şi (4) poate fi diferenţiată în funcţie de numărul de şedinţe la care participă, de atribuţiile în
cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice stabilite prin contractul de mandat.
(6) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie se revizuieşte
anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de
gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari aprobați de
autoritatea publică tutelară, anexă la contractul de mandat.
(7) În cazul în care domiciliul membrilor consiliului de administrație, la data desemnării, este în
altă localitate decât cea a sediului social al regiei autonome, acestora li se pot rambursa sau
deconta cheltuielile de transport şi cazare pentru participarea la ședințele de lucru, de către regia
autonomă.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care membrii consiliului de administrație au sau
obțin reședința în localitatea în care își are sediul social regia autonomă.”
În conformitate cu dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 ”Autoritatea publică tutelară
are următoarele competenţe: 1. la regiile autonome: b) să numească şi să revoce membrii
consiliului de administraţie”.
Prima procedură de selecție la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea” s-a desfășurat în
condițiile H.C.J. Bihor nr. 273/2016 privind numirea comisiei de selecție, aprobarea scrisorii de
așteptări prin H.C.J. Bihor nr. 2/31.01.2017, aprobarea profilului candidaților, iar după finalizarea
procedurii au fost numiți cinci administratori prin H.C.J. Bihor nr. 107/23.05.2017, rămânând un
post vacant.
Conform H.C.J. nr. 108/2017 s-a demarat procedura de selecție pentru ocuparea postului
vacant de administrator, iar prin adresa nr. 20.115/19.10.2017 înaintată conducerii, comisia de
selecție a comunicat Raportul final nr. 19976/18.10.2017 privind numirea candidaților declarați
admiși ca membri în consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea.
Președintele Consiliului Județean Bihor a propus numirea domnului Porsztner Béla Csaba,
candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.
Cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1)-(3) din Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea”, aprobat prin H.C.J. Bihor nr. 125/2017:
(1) Regia este administrată de un consiliu de administraţie, format din 7 persoane, după cum
urmează:

a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice
sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau
juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
b) un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul
de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii
autonome;
c) 5 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau
societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici
sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii
publice.
(2) Președintele și membrii consiliului de administraţie se numesc de Consiliul Județean Bihor
prin hotărâre, după o selecție prealabilă, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011. În cazul
reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, numirea se face la propunerea acestei instituţii.
(3) Consiliul de administrație se numește pe mandat de 4 ani, prin încheierea contractelor de
mandat cu fiecare membru, cu posibilitatea de a fi reînnoit mandatul ca urmare a unui proces de
evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.
Persoana numită ulterior în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant va încheia
cu autoritatea un Contract de mandat, reglementat prin H.C.J. nr. 107 din 23.05.2017, modificat
prin H.C.J. nr. 232 din 17 octombrie 2017 privind actualizarea obiectivelor și criteriilor de
performanță pentru Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”, iar mandatul acestuia va înceta la
aceeași dată la care încetează durata mandatului întregului Consiliu de Administrație, conform
contractelor de mandat încheiate cu ceilalți membri C.A. la data de 14.06.2017.
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 numirea unui membru în Consiliul de
Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”,
- mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor se semneze contractul de mandat.
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. 20.579 din 27.10.2017
privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la
Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”

Având în vedere Expunerea de Motive nr. 20.572 din 27.10.2017 a Președintelui Consiliului
Judeţean Bihor, Raportul de Specialitate nr. 20.578 din 27.10.2017 al Serviciului Monitorizarea
Instituțiilor Subordonate privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație la Regia
Autonomă ”Aeroportul Oradea”, precum și Raportul de avizare a Comisiei _________ nr. ______
din _______2017;
Luând în considerare:
- H.C.J. Bihor nr. 273/2016 privind numirea comisiei de selecție, H.C.J. Bihor nr.
2/31.01.2017aprobarea scrisorii de așteptări și H.C.J. Bihor nr. 107/23.05.2017 privind numirea
membrilor în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”, modificat prin
H.C.J. nr. 232 din 17 octombrie 2017 privind actualizarea obiectivelor și criteriilor de performanță
pentru Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea”,
- H.C.J. Bihor nr. 108 din 23.05.2017 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,
- H.C.J. nr. 125 din 29.06.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și al
Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea”,
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 județene;
- Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice;
- Anexei nr. 1 la H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
- art. 3 pct. 1 lit. b) și art. 5 alin. (1) – (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 64^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 92 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 20.115/19.10.2017 cu care s-a înaintat Raportul final nr. 19.976/18.10.2017, privind
numirea candidaților declarați admiși ca membri în consiliul de administrație al Regiei Autonome
”Aeroportul Oradea”;
- În temeiul dispozițiilor art. 97 și 115 alin. (1) litera c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
PREȘEDINTELE CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
SUPUNE SPRE APROBARE:
Art. 1. (1) Se numește în calitate de administrator neexecutiv, membru în Consiliul de Administrație
al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” domnul Porsztner Béla Csaba,
(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) este de la data semnării contractului de
mandat și până la data de 14.06.2021.

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea contractului de mandat între Consiliul Judeţean Bihor şi persoana
numită la art. 1 în forma prevăzută în Anexa la H.C.J. Bihor nr. 107/23.05.2017, modificată prin
H.C.J. Bihor nr. 232.17.10.2017.
(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor cu semnarea contractului de
mandat prevăzut la alin. (1).
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului
Judeţean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate al Direcţiei Generale
Economice din cadrul Consiliului Județean Bihor și persoana nominalizată la art. 1.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii, cu:
Instituţia Prefectului Judeţul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor; Compartimentul Relaţii
cu Consilierii, Direcția Generală Economică - Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate, R.A.
”Aeroportul Oradea” și persoana nominalizată la art. 1.
Art. 5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată prin publicarea
în Monitorul Oficial al judeţului Bihor.
PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

