
 

 

HOTĂRÂREA NR.140 

din 11 septembrie 2014 

 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului  

la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.15.358 din 05.09.2014 a Serviciului Resurse Umane la 

proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la R.A. 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, precum şi a Hotărârii Consiliului 

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

Autonomă „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. "a", ale alin.(2) lit."d" şi ale art.97 din Legea 

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

ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se numesc membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş, declaraţi „Admis”  în procedurile de selecţie prealabilă 

derulate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011, şi se 

constituie Consiliul de Administraţie al Regiei, în următoarea structură şi componenţă: 

 preşedinte al Consiliului de Administraţie, administrator executiv, reprezentant al 

autorităţii publice tutelare - domnul Vasilescu Vladimir Mihai ; 

 vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, administrator executiv - doamna 

Gherendi Luminiţa; 

 administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentantul 

Ministerului Finanţelor Publice - doamna Dobroiu Viorica; 

 administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit - domnul Frâncu 

Aleodor Marian; 

 administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit - vacant. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - domnul Ciprian 

Dobre, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale în 

vederea selectării administratorului neexecutiv, membru al comitetului de audit, post 

rămas vacant. 

Art.3. Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş, desemnați conform art.1 din prezenta hotărâre, începe la 

data de 15.09.2014, şi încetează la data de 01.06.2016. 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot065_2012.htm#exp


 

 

 

Art.4. În termen de 90 de zile de la constituire, Consiliul de Administraţie al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş va prezenta Consiliului Judeţean Mureş spre 

aprobare, în condiţiile legii planul de administrare. 

Art.5. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

administratorii desemnaţi la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexele 

1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Se mandatează domnul Ciprian Dobre - Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea contractelor de mandat prevăzute la alin.(1). 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 

Mureş precum şi membrilor Consiliului de Administraţie desemnaţi conform art.1 din 

prezenta hotărâre, care vor răspunde de ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. 

 

 

PREŞEDINTE                Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                    SECRETAR

                                             Paul Cosma

                                        

         

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot065_2012.doc
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot065_2012.doc


 

 

 
Nr. 15.358/05.09.2014 
Dosar VI D/1 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului  

la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

 

 

Pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor publice, prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, au 

fost modificate regulile care guvernau sistemul de administrare şi control în cadrul 

întreprinderilor publice. În scopul aplicării dispoziţiilor legale mai sus amintite, Consiliul 

Judeţean Mureş a adoptat Hotărârea nr.25/29.02.2012, privind implementarea 

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

În aceleaşi demersuri se înscrie şi procedura de selecţie prealabilă, finalizată la data de 

29.08.2014 prin afişarea rezultatelor finale, viza ocuparea a trei posturi în cadrul 

Consiliului de administraţie al regiei, după cum urmează: 

1. un post de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de 

Administraţie; 

2. un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit (auditor 

statutar) şi 

3. un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit: 

În urma procedurii de selecţie au fost declaraţi „admis” : 

 doamna Gherendi Luminiţa – candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al 

Consiliului de Administraţie - administrator executiv şi 

 domnul Frâncu Aleodor Marian – candidat pentru funcţia de membru al 

comitetului de audit - administrator neexecutiv. 

S.C. Business Foundation Consulting S.R.L., consultantul specializat în recrutarea 

resurselor umane ale cărui servicii au fost achiziţionate în scopul asistării comisiei de 

selecţie prealabilă pe parcursul derulării procedurii de selecţie recomandă acceptarea 

candidaturii persoanelor mai sus nominalizate, prin raportul de recomandare 

nr.268/29.08.2014,  

De menţionat că, pentru funcţia de administrator executiv - Preşedinte al Consiliului de 

administraţie, a fost derulată o procedură de selecţie desfăşurată în condiţiile 

reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011, în urma căreia 

domnul Vasilescu Vladimir Mihai a fost numit în această funcţie prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.98/20.06.2013, care nu a fost contestată, sens în care 

mandatul acestuia trebuie menţinut ca atare. 

 

 

 



 

 

 

Totodată precizăm faptul că, întrucât pentru funcţia de administrator neexecutiv, 

membru al comitetului de audit (auditor statutar) nu a existat nici o candidatură se 

impune reluarea procedurii de selecţie prealabilă în scopul ocupării acestei funcţii din 

cadrul Consiliului de Administraţie al regiei. 

Cu privire la administratori,  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare reglementează la art.12 faptul că: 

„(1) 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. 

    (2) Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite 

de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat, alături de criteriile de 

performanţă specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind 

reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de 

afaceri, creşterea productivităţii muncii.” 

Totodată, potrivit prevederilor art.13 din acest act normativ, „În termen de 90 de zile 

de la data numirii sale, consiliul de administraţie elaborează şi prezintă autorităţii 

publice tutelare spre aprobare planul de administrare, care include strategia de 

administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă stabilite în contractele de mandat.”  

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

stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş 

            

 

 

 
 
 

PREŞEDINTE  

  Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: director executiv: Genica Nemeş 

    Bartha Iosif 

  consilier juridic: Kakasi Andras 

Întocmit: Şef Serviciu 
Elena Popa /1 ex. 
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