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HOTĂRÂREA NR. 200
privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul
consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.


Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară la data de 25 august 2022,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 17763/ 03.08.2022 al Președintelui


Consiliului Județean Sibiu, precum și Raportul de specialitate nr. 17765/ 03.08.2022 al
Serviciului Juridic și Contencios Administrativ privind prelungirea mandatului
reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul consiliului de administrație al Regiei
Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.


luând în considerare:
- Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 84/ 28.04.2022 privind numirea


reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul consiliului de administrație al Regiei
Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A,


- adresa Ministerului Finanțelor nr. 769344/ 07.04.2022, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Sibiu sub nr. 8875/ 14.04.2022 și Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 936/
06.04.2022, privind desemnarea domnului Bogdan Gheorghe Moldovan, din partea
Ministerului Finanțelor, în calitate de administrator provizoriu, în cadrul Consiliului de
Administrație al regiei autonome ”Aeroportul Internațional Sibiu R.A.” pentru o perioadă de 4
luni,


- adresa Ministerului Finanțelor, înregistrată la registratura Consiliului Județean Sibiu
sub nr. 17395/ 29.07.2022 și Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1762/ 28.07.2022 privind
prelungirea mandatului domnului Bogdan Gheorghe Moldovan, în calitate de administrator
provizoriu, în cadrul Consiliului de Administrație al regiei autonome ”Aeroportul
Internațional Sibiu R.A.” pentru o perioadă de 2 luni,


văzând avizul Comisiei juridice, administrație publică locală și ordine publică,
în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. b), ale art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin.


(3), art. 12 alin. (1) și art. 641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
ale 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 și ale Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare,


în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), coroborat cu prevederile alin. (2) lit. d), al art. 178
alin. (1), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Durata mandatului administratorului provizoriu, reprezentant al Ministerului
Finanțelor în cadrul Consiliului de Administrație al regiei autonome ”Aeroportul Internațional
Sibiu R.A.”, domnul Bogdan Gheorghe Moldovan, se prelungește cu 2 luni, respectiv până la
data de 28.10.2022.
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Art. 2. (1) Se aprobă încheierea actului adițional la contractul de mandat între
autoritatea publică tutelară Consiliul Județean Sibiu și administratorul nominalizat la art. 1, în
forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta.


(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Sibiu să semneze actul adițional
la contractul de mandat, prevăzut la alin. (1).


Art. 3. Se împuternicește doamna Mican - Burza Diana - Maria, consilier juridic în
cadrul Departamentului juridic administrativ al Aeroportului Internațional Sibiu RA,
identificată cu CI seria , nr. , să efectueze toate demersurile necesare pentru
înregistrarea actului adițional la contractul de mandat al administratorului nominalizat la art. 1,
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.


Art. 4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea
Monitorul Oficial Local și se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice interesate.


Adoptată în Sibiu, la data de 25 august 2022.


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu
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CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU
Anexa la H.C.J. Sibiu nr. 200/ 2022


ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA
CONTRACTUL DE MANDAT


Nr. 10523/ 09.05.2022
privind administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.


Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1), ale art. 641 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare potrivit căruia ”autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei
autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă
la actul administrativ de numire” și cele ale art. 8 din actul normativ mai sus amintit, referitoare la
durata mandatului și remunerarea administratorilor,


Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1762/ 28.07.2022,
În baza Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. .......................,
În conformitate cu prevederile art. 2009 și următoarele din Codul Civil, ca urmare a acordului


de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de
mandat nr. 10523/ 09.05.2022, azi, ______ la sediul Consiliului Județean Sibiu din Sibiu, str. G-ral
Magheru, nr.14.


I.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.
a) Consiliul Județean Sibiu, ca „autoritate publică tutelară”, conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, cu sediul în Sibiu, strada General Magheru, nr. 14, având Cod
de Înregistrare Fiscală 4406223, reprezentat prin Președinte - Daniela Cîmpean, în calitate de
mandant,
şi


b) Domnul Moldovan Bogdan Gheorghe, cetățean român, domiciliat în Sibiu, str. George
Topârceanu, nr. 15, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SR, nr. 014648, eliberată la data de 04.05.2022
de către SPCJEP Sibiu, având CNP 1760509323950, în calitate de mandatar - reprezentantul
Ministerului Finanțelor, denumit în continuare și administrator,
au convenit asupra încheierii prezentului act adițional la contractul de mandat nr. 10523/09.05.2022,
în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele clauze:
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I. Alin. 3.1 al Art. III. intitulat „DURATA CONTRACTULUI”, se modifică și va avea
următorul cuprins:


„Prezentul contract este valabil până la data de 28.10.2022 sau până la data revocării mandatului în
condițiile prevăzute în prezentul contract ”.


II. Restul clauzelor contractului de mandat nr. 10523/09.05.2022 rămân nemodificate.


III. Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale identice, unul pentru Regia
Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, unul pentru mandatar (administrator) și unul pentru
Autoritatea Publică Tutelară, respectiv Consiliul Județean Sibiu, azi ___________.


MANDANT, MANDATAR,
CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU


PREȘEDINTE
DANIELA CÎMPEAN


ADMINISTRATOR
MOLDOVAN BOGDAN GHEORGHE


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu





