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HOTĂRÂREA NR. 6 

privind numirea membrilor în cadrul consiliului de administrație  

al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A 

 

 

 

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2022, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 1523/ 20.01.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Sibiu, precum și Raportul de specialitate nr. 1526/ 20.01.2022 al 

Serviciului Juridic și Contencios Administrativ privind numirea membrilor în cadrul 

consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A., 

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 113/ 

27.05.2021 privind constituirea Comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație 

ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu și Aeroportului Internațional Sibiu RA pentru 

mandatul 2021 - 2025, cu modificările ulterioare, 

având în vedere Raportul final nr. 1363/ 18.01.2022 privind rezultatele selecției 

membrilor consiliului de administrație la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, 

văzând avizul Comisiei juridice, administrație publică locală și ordine publică și al 

Comisiei de buget - finanțe, strategii, dezvoltare economică și cooperare cu mediul de afaceri, 

în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 lit. b), ale art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. c), 

alin. (3), art. 12 alin. (1) 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. Se numesc în calitate de administratori neexecutivi în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Sibiu”, pentru mandatul 2022 - 

2025, domnul Nartea Ștefan Florin și domnul Chiriac Marius Cristian. 

 

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între autoritatea publică 

tutelară Consiliul Județean Sibiu și administratorii nominalizați la art. 1, în forma prevăzută în 

Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 222/ 2021 privind numirea membrilor în 

cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A. 

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Sibiu cu semnarea contractelor de 

mandat prevăzute la alin. (1).  
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Art. 3. Mandatul administratorilor nominalizați la art. 1 este cuprins între data 

semnării contractului de mandat și data de 01.10.2025.  

 

Art. 4. Se aprobă acordarea unei remunerații lunare brute în cuantum de 3496 lei 

pentru administratorii nominalizați la art. 1. 

 

Art. 5. Se aprobă acordarea anuală a unei componente variabile, în cuantum de 4 

indemnizații brute, condiționat de îndeplinirea integrală a indicatorilor de performanță. 

 

Art. 6. Se împuternicește doamna Mican - Burza Diana - Maria, consilier juridic în 

cadrul Departamentului juridic administrativ în cadrul Aeroportului Internațional Sibiu RA, 

identificată cu CI seria ........., nr. .........., să efectueze toate demersurile necesare pentru 

înregistrarea contractelor de mandat ale administratorilor nominalizați la art. 1 la Oficiul 

Registrului Comerțului Sibiu. 

 

Art. 7. 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 27 ianuarie 2022. 

 

 

 

 Contrasemnează: 

PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL  

AL JUDEŢULUI, 

Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu 

 


