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HOTĂRÂREA NR. 106 

din 13 august 2015 

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând Expunerea de motive nr.15425 din 7 august 2015 a Direcției Juridice și 

Administrație Publică, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

transmisă cu adresa nr. 4898 din 6 august 2015, înregistrată la sediul autorității tutelare 

sub nr.15425/07.08.2015,  

În considerarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice și cele ale HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanței 

corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș,  

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2) lit. „c” și „d”, și ale art. 97 din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

hotărăște: 

 

Art. I. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 

29 februarie 2012 privind implementarea guvernanței corporative la Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, astfel cum a fost modificat și completat prin 

HCJM nr. 117 din 27 septembrie 2012 și prin HCJM nr. 161 din 20 decembrie 2012, se 

completează după cum urmează: 

2. La art. 6, alin. (1), după lit. „e” se introduce o nouă literă, litera „f”, având 

următorul cuprins: 

„f) În domeniul siguranței (SMS): 

Unitatea răspunde de stabilirea, aplicarea și îmbunătățirea permanentă a tuturor 

măsurilor de siguranță în vederea eliminării riscurilor în îndeplinirea obiectului de 

activitate cu respectarea standardelor naționale și internaționale, sens în care: 
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1. răspunde de dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management al 

siguranţei în cadrul aeroportului; 

2. furnizează şi alocă resurse umane, tehnice, financiare sau alte resurse necesare 

pentru performanţa eficace şi eficientă a sistemului de management al siguranţei; 

3. stabileşte obiectivele aeroportului privind siguranţa; 

4. se asigură că personalul de conducere şi cel de execuţie este conştient şi responsabil 

pentru performanţele legate de siguranţă; 

5. are autoritatea de a decide nivelul de acceptabilitate al riscurilor și luarea măsurilor 

de diminuare a acestora până la un nivel acceptabil în conformitate cu procedurile 

descrise în manualul sistemului de management al siguranţei; 

6. stabileşte şi menţine abilitatea aeroportului de a învăţa din analiza datelor colectate 

prin intermediul sistemului intern de raportare cu privire la siguranţă; 

7. impune tuturor utilizatorilor aeroportului să se conformeze cerinţelor pe care le-a 

stabilit referitor la siguranţa pe aeroport şi va supraveghea respectarea acestor cerinţe; 

8. solicită tuturor utilizatorilor aeroportului să coopereze la programul de realizare a 

siguranţei şi de utilizare sigură a aeroportului; 

9. va asigura un program periodic de audit intern şi extern al sistemului de management 

al siguranţei.” 

2. După alin. (1) al art. 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), având următorul 

cuprins: 

„(2) Atribuțiile și competențele ce revin structurilor interne, personalului de 

specialitate, inclusiv conducerii executive, în realizarea obiectului de activitate al 

Regiei se stabilesc de Consiliul de administrație al Aeroportului și se înscriu ca atare în 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și/sau 

Regulamentul de ordine interioară a Aeroportului, respectiv în fișele de post, după 

caz.” 

Art. II. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” și Direcției Economice din cadrul Consiliului 

Județean Mureș. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 
 

În conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin 

HCJM nr. 25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la R.A. 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, astfel cum a fost modificat și completat prin 

HCJM nr. 117 din 27 septembrie 2012 și prin HCJM nr. 161 din 20 decembrie 2012, 

autoritatea publică tutelară are competența de a aproba regulamentul de 

organizare și funcționare, sau, după caz, orice modificare a acestuia, la propunerea 

Consiliului de Administrație al Regiei. 

Prin adresa nr. 4898 din 6 august 2015, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.15425/07.08.2015, Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

propune completarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

acesteia. Această solicitare este justificată de necesitatea implementării măsurilor 

corective consemnate în Raportul de Audit AP 15/2014 din 06 noiembrie 2014, 

întocmit de Direcția de Supervizare din cadrul Autorității Aeronautice Civile 

Române, în cadrul misiunii de audit în vederea recertificării aeroportului. 

În acest sens, se propune cuprinderea în Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a cerințelor Codului Aerian și ale Reglementării aeronautice civile române privind 

autorizarea aerodromurilor civile RACR-AD-AADC, referitoare la asigurarea 

condițiilor de siguranță. 

Față de considerentele mai sus arătate, având în vedere prevederile O.U.G. nr. 

109/2011, precum și pe cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin HCJM nr. 

25/2012, astfel cum a fost modificat și completat prin HCJM nr. 117 din 27 

septembrie 2012 și prin HCJM nr. 161 din 20 decembrie 2012, supunem aprobării 

proiectul de hotărâre alăturat. 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 
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