CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 2476 din 08.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor
În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. e) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „(1) Preşedintele consiliului
judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, ...e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean”.
Potrivit alin. (6) lit. b) al aceluiaşi articol, preşedintele consiliului judeţean, „ia măsuri pentru
organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniul serviciilor sociale pentru
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane
sau grupuri aflate în nevoie socială”.
Prin art. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 14/30.01.2018 s-a aprobat actul
Constitutiv al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.
În vederea aplicării hotărârii consiliului județean mai sus amintită, este necesar și oportun
identificarea corectă a reprezentanților desemnați ca membrii în Consiliul de Administrație al
Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. prin modificarea art. 20 din anexă.
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 al Administrației Publice Locale,
republicată,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:
privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate
Nr. 2477 din 08.02.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor
Prin art. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 14/30.01.2018 s-a aprobat actul
Constitutiv al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. În cuprinsul actului constitutiv nu
au fost nominalizați membrii Consiliului de Administrație provizoriu. Pentru punerea în aplicare a
prevederile hotărârii mai sus menționate, respectiv pentru a se asigura posibilitatea exercitării
atribuțiilor consiliului director, se impune nominalizarea membrilor consiliului de administrație
provizoriu.
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2476 din 08.02. privind modificarea anexei din
Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor,
În vederea aplicării hotărârii consiliului județean mai sus amintită, este necesar și oportun
identificarea corectă a reprezentanților desemnați ca membrii în Consiliul de Administrație al
Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. prin modificarea art. 20 din anexă.
Tinând cont de prevederile:
- art. 91 alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, „(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de
atribuții: a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al
consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale
societăților comerciale şi regiilor autonome de interes județean; d) atribuții privind
gestionarea serviciilor publice din subordine”;
- art.91 alin.(1) lit.(f) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean
îndeplineşte şi „alte atribuţii prevăzute de lege”
- art. 97 alin.1 din acelaşi act normativ, conform căruia „în exercitarea atribuţiilor ce îi
revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară
de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere
o altă majoritate”,
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:
modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 14/30.01.2018 privind aprobarea
asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor și Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. în scopul înființării
Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L
VICEPREȘEDINTE,
Traian Bodea

p. DIRECTOR GENERAL
Gabriela Plugar
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalității
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”

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr. 2470 din 08.02.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor
Având în vedere Expunerea de motive nr. 2476/08.02.2018 a Președintelui Consiliului
Județean Bihor, Raportul de specialitate nr. 2477/08.02.2018 întocmit de către Direcţia Generală
Economică – Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, privind modificarea anexei din
Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor şi Raportul de avizare al Comisiei de
___________________________________ nr. _______ / _____2017,

-

Luând în considerare:
art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 14/30.01.2018 prin care s-a aprobat Actul
constitutiv al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L;
Art. 20 din Anexa Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 14/30.01.2018 prin care s-a aprobat
Actul constitutiv al Societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L;
Art. 59 al Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată,

În baza art.91 alin.(1) lit. f), art.97 alin.(1) și art.115 alin.1 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 –
Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea art. 20 alin. (1) din anexa Hotărârii Consiliului Județean Bihor
nr. 14/30.01.2018 și va avea următorul cuprins:
„(1) Societatea PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC SRL este administrată de către 5
(cinci) administratori care formează Consiliul de Administrație. Administratorii sunt persoane
fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi
publice profitabile sau a/al unor societăţilor profitabile din domeniul de activitate al Societății.
Numirea membrilor Consiliului de Administraţie este temporară şi revocabilă. Cel puţin doi dintre
membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în
domeniul economic, juridic, al contabilităţii şi auditului statutar de cel puţin 5 ani. Nu poate fi selectat
mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul
Autorității Publice Tutelare Județul Bihor ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi
independenţi, în sensul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
La înființare, Consiliul de Administrație este numit provizoriu, în conformitate cu O.U.G. nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia adoptate prin H.G. 722/2016, până la finalizrea
procedurii de selecție, iar durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive
temeinice, până la maximum 6 luni, conform art. ART. 64^1 al O.U.G. nr. 109/2011..
Consiliul de Administraţie provizoriu al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC
SRL are următoarea componenţă:
1. Adrian Ioan Simon – președinte;

2.
3.
4.
5.

Diana Corina Mocan – membru;
Vig Hajnalka Ildiko – membru;
Marius Mudura – membru;
Gheorghe Cuc – membru.”

Art. 2. Celelalte prevederi din anexa Hotărârii nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor
rămân neschimbate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele
Consiliului Județean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea Parc
Științific și Tehnologic Bihor SRL.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin Compartimentului relații cu consilierii cu: Instituţia
Prefectului - Judeţul Bihor, Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Compartimentul Relaţii cu
Consilierii, Serviciul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate și Societatea Parcuri Industriale Bihor
S.A.

PREŞEDINTE,
Pásztor Sándor

