
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46 

din 6 martie 2014 

pentru prelungirea mandatului administratorilor interimari  

ai Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.3.662 din 4.III. 2014, 

la proiectul de hotărâre pentru prelungirea mandatului administratorilor interimari ai 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş,  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.25/29.02.2012, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.181/19.12.2013 

pentru stabilirea unor măsuri de organizare la Regia Autonomă „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul prevederilor alin.(1), lit.”a”, coroborat cu alin.(2), lit.”d” ale art.91, ale 

art.97, precum şi ale art.43, alin.(1), respectiv ale art.98 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Mandatul administratorilor interimari ai Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş, acordat conform dispoziţiilor art.2, din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.181/19.12.2013, se prelungeşte cu 3 luni, începând cu 

data de 19 martie 2014. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, Direcţiei Economice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi administratorilor interimari desemnaţi 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.181/2013. 

  

 

 PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                      Contrasemnează 

                                                                                                      SECRETAR 

          Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp


 

 

Nr. 3.662/4.III.2014 

Dosar II.14 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru prelungirea mandatului administratorilor interimari ai  

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Prin art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.181/19.12.2013 pentru stabilirea 

unor măsuri de organizare la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş    

au fost desemnaţi administratorii interimari ai regiei. Mandatul acestora a fost stabilit, 

potrivit alin.(2) al art.2 din această hotărâre până la finalizarea procedurii de selecţie a 

noilor administratori ai regiei pentru care nu există o procedură de selecţie validă, dar 

nu mai mult de 3 luni.  

De asemenea, prin dispoziţiile art.4, alin.(1) din hotărârea mai sus amintită 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a fost împuternicit cu efectuarea demersurilor 

necesare pentru derularea procedurilor legale în vederea selectării noilor administratori 

ai regiei. 

Menţionăm că, organizarea şi funcţionarea R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

operează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat  prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art.3, alin.(2) 

din hotărârea mai sus amintită, comisia de selecţie a noilor administratori este asistată 

de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane. 

Ca atare, s-au demarat procedurile prevăzute de dispoziţiile legale specifice pentru 

achiziţia serviciilor expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, 

care va asista comisia de selecţie. 

Întrucât, parcurgerea procedurii de achiziţie pentru serviciile expertului independent 

specializat în recrutarea resurselor umane, cu respectarea dispoziţiilor legale în 

materie, precum şi derularea procedurii de selecţie cu respectarea  prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011, depăşesc durata maximă de 3 luni 

anterior stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.181/2013, se impune 

prelungirea mandatului administratorilor interimari numiţi prin hotărârea mai sus 

amintită. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

prelungirea mandatului administratorilor interimari la R.A. „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş. 

   PREŞEDINTE 

               Ciprian Dobre 

Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/1.ex. 
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