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HOTĂRÂREA NR. 202
privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractele de mandat


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


Consiliul Judeţean Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.08.2022,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 18932/ 18.08.2022 al Președintelui


Consiliului Județean Sibiu, precum și Raportul de specialitate nr. 18.935/ 18.08.2022 al
Serviciului Juridic și Contencios Administrativ privind aprobarea încheierii actului adițional
nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome
Aeroportul Internațional Sibiu R.A,


văzând avizul Comisiei juridice, administrație publică locală și ordine publică,
în conformitate cu art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/


2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, ale pct. 4 din Anexa nr. 1b la Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 109/ 2011, ale art. 15 pct. 15.2 din contractele de mandat încheiate de Autoritatea Publică
Tutelară cu administratorii Regiei,


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 aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractele de mandat ale
membrilor consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu
R.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.


Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Sibiu cu semnarea actului
aditional la contractele de mandat prevăzut la art. 1.


Art. 3. 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








CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU
Anexa la H.C.J. Sibiu nr. 202/ 2022


Act adițional nr. 1 la
CONTRACT DE MANDAT


Nr. ..........................
privind administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.


Având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale pct.
4 și pct. 21 din Anexa nr. 1b la Hotărârea Guvernului nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011, ale art. 15
pct. 15.2 din contractele de mandat încheiate de Autoritatea Publică Tutelară cu administratorii Regiei
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,
azi ................. la sediul Consiliului Judetean Sibiu din Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 14.


Între:
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 Unic
de Înregistrare Fiscală 4406223, reprezentat prin Președinte – Daniela Cîmpean, în calitate de mandant,


și
b) Domnul .........................., cetățean român, domiciliat în ......................, str. .................., nr. .........,


jud. ................, identificat cu CI seria ................, nr. ................., eliberat la data de .................., de
către ....................., CNP ........................... în calitate de mandatar, denumit în continuare și
administrator


prin care părțile au convenit asupra încheierii prezentului act adițional cu următorul conținut:


Art. I. După lit. l a art. IV pct. 4.1 subpct. 4.1.1. se introduce lit. m cu următorul conținut:
„m) să beneficieze de asigurare de răspundere profesională în condițiile legii.”


Art. II. Părțile au înțeles să încheie astăzi, ..........................., prezentul act adițional în 3 exemplare
originale, din care unul pentru mandant, unul pentru mandatar și unul pentru întreprinderea publică
Aeroportul Internațional Sibiu RA.


MANDANT, MANDATAR,
CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU


PREȘEDINTE ADMINISTRATOR


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu









