
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 80 

din 27 mai 2014 

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă  

a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome  

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.8.587 din 20 mai 2014, la 

proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie 

prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

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

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 Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.25/29.02.2012 privind 

implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, 

Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.181/19.12.2013, respectiv ale art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.46/06.03.2014 pentru prelungirea mandatului administratorilor interimari ai Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş,  

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. Componenţa nominală a comisiei de selecţie prealabilă, constituită prin art.3, alin.(1) 

din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 se modifică în sensul înlocuirii doamnei 

Daniela Dima, cu doamna Genica Nemeş, director executiv la Direcţia Juridică şi 

Administraţie Publică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.2. 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, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 3 luni, 

începând cu data de 19 iunie 2014. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, administratorilor interimari 

desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.181/2013 şi persoanei nominalizate la 

art.1 din prezenta hotărâre. 

  

 PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 

Ciprian Dobre               SECRETAR                    

                                                                                    Paul Cosma 

      

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


 

 

 

 

 

  

 

Nr. 8.587/20.V.2014 

Dosar II.14 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie 

prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome  

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Organizarea şi funcţionarea RA "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, operează în 

baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.25/2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. 

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. Prin această hotărâre a fost 

stabilită şi componenţa nominală a comisiei de selecţie prealabilă a candidaţilor 

pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 

Mureş, formată din: Bartha Iosif – director executiv la Direcţia Economică şi Popa 

Elena, - Şef Serviciu Resurse Umane în aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, respectiv Dima Daniela, funcţionar public în cadrul Direcţiei 

Generale a Finanţelor Publice Mureş. 

La momentul actual, regia este administrată, cu titlu de interimat, potrivit 

prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.181/19.12.2013, 

respectiv ale art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.46/06.03.2014, pe 

durata derulării procedurii de selecţie, cu un termen limită stabilit pentru data de 19 

iunie 2014. 

Întrucât comisia de selecţie a noilor administratori este asistată de un expert 

independent specializat în recrutarea resurselor umane, s-a derulat procedura de 

atribuire pentru serviciile de consultanţă ale expertului independent specializat în 

recrutarea resurselor umane, cu respectarea dispoziţiilor legale specifice, fiind 

încheiat contractul de prestări servicii nr.6539/16.04.2014. 

Pe de altă parte, unul dintre membrii comisiei de selecţie prealabilă, numit prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012, doamna Daniela Dima, a fost 

nominalizată în comisie având în vedere postul de administrator neexecutiv, 

reprezentant al Ministerului Finanţelor, care făcea obiectul selecţiei prealabile la 

momentul respectiv, post pentru care există o procedură de selecţie validă şi ca 

atare nu face obiectul acestei proceduri. 

Actuala procedură de selecţie prealabilă vizează doar posturile de: administrator 

executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi două posturi de 

administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit. Prin urmare, este 

necesară nominalizarea unei persoane care  să o înlocuiască pe doamna Dima în 

componenţa comisiei de selecţie prealabilă. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De asemenea, întrucât  mandatul administratorilor interimari expiră la data de 19 

iunie 2014, înainte de finalizarea procedurii de selecţie şi respectiv înainte de 

şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din luna iunie a.c. 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 

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a 

unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş.    

 

 

 

PREŞEDINTE 

                      Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:Şef serviciu 

Elena Popa/1.ex. 
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