
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 111 

din 11 septembrie 2015 

pentru luarea unor măsuri în vederea achiziţionării de către Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş a unor servicii de consultanță şi 

reprezentare juridică 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.17.401 din 9 septembrie 2015 a Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică, Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș nr. 16 din 2 septembrie 2015, Nota de 

fundamentare nr. 5355 din 4 septembrie 2015 adresată autorității publice județene, 

precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art. I alin. (3) lit. „b” din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele 

măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 

modificare şi completare a unor acte normative, coroborate cu cele ale art. 3, pct. 1, 

lit. „d” și art. 4 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, ambele cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. „d” coroborate cu cele ale art. 97 alin. (1) 

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea de către Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş, în condiţiile legii, a unor servicii de consultanță şi reprezentare juridică în 

cadrul procedurii de investigare inițiată de Comisia Europeană în cazul SA.33769 

(2015/NN) (ex 2011/CP). 

Art.2. Se mandatează Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu-Mureş să achiziţioneze, în numele și pe seama Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu-Mureş, servicii juridice de consultanţă şi de 

reprezentare în scopul definit la art. 1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Mureș, Direcţiei 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș şi 

Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot122_2009.htm#exp


 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru luarea unor măsuri în vederea achiziționării de către Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș a unor servicii de consultanță și 

reprezentare juridică 

 

Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 

completare a unor acte normative „autoritățile și instituțiile publice ale 

administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și 

subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale 

cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în 

structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa 

servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”. 

Prin derogare de la dispozițiile legale mai sus invocate, alin. (3) al aceluiași articol 

prevede faptul că în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de 

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, 

companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome 

prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică 

angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în 

condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau 

unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora, în speță 

de către Consiliul Județean Mureș. 

Cu adresa nr. 9486/2015, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

15649/2015, Consiliul Concurenței solicită autorității publice județene formularea 

de observații și furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării măsurilor care 

instituie potențiale ajutoare de stat, anexând solicitării sale Decizia nr. C(2015) 

5347 final, emis în cazul SA.33769 (2015/NN) (ex2011/CP) – presupus ajutor de stat 

acordat Aeroportului Transilvania Tg. Mureș, Wizz Air, Ryanair și altor companii 

aeriene. La solicitarea autorității publice județene, termenul limită pentru 

transmiterea informațiilor solicitate a fost prelungit până în 1 octombrie a.c. 

Întrucât, aproape toate informațiile solicitate de Comisia Europeană în conținutul 

Deciziei țin de resortul și de activitatea specifică a Regiei, cu adresa 

nr. 15954/2015 autoritatea publică județeană a solicitat acesteia răspunsuri 

punctuale la aspectele semnalate. 

Or, dată fiind complexitatea problematicii și lipsa de specialiști la nivelul Regiei, 

prin Hotărârea nr. 16/2015, transmisă autorității publice județene prin adresa 

     Nr. 17.401/9.09.2015 

     Dosar VI/D/1 
 



 

nr. 5297/2015, Consiliul de administrație a hotărât supunerea spre aprobare 

Consiliului Județean Mureș achiziționarea de servicii juridice de consultanță și 

reprezentare. 

Astfel, cu adresa nr. 5355/2015, Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureș a transmis autorității publice Nota de fundamentare privind solicitarea 

aprobării achiziționării de servicii juridice/ consultanță/ asistență și reprezentare 

de specialitate în cadrul procedurii formale de investigare inițiată de Comisia 

Europeană în cazul SA.33769 (2015/NN) (ex2011/CP) – presupus ajutor de stat 

acordat Aeroportului Transilvania Tg. Mureș, Wizz Air, Ryanair și altor companii 

aeriene. 

În cadrul Notei de fundamentare Regia a solicitat aprobarea achiziționării serviciilor 

juridice/ consultanță/ asistență și reprezentare de specialitate în cadrul procedurii 

formale de investigare inițiată de Comisia Europeană, pentru următoarele 

considerente: 

- complexitatea întrebărilor și a răspunsurilor pe care Regia trebuie să le furnizeze 

în cadrul procedurii; 

- specificul investigației – presupus ajutor de stat acordat Regiei, respectiv 

pretinse încălcări a reglementărilor, atât naționale, cât și comunitare din domeniul 

concurenței; 

- consecințele pe care această investigație o poate avea asupra Statului Român. 

Menționăm că informațiile și răspunsurile menite să răstoarne opinia preliminară a 

Comisiei Europene, care să conducă la soluționarea procedurii de investigare 

declanșată, pot fi formulate, în cea mai mare parte, numai de către Regie. 

Apreciind că situația mai sus prezentată se încadrează în categoria celor temeinic 

justificate la care se referă prevederile art. I alin. (3) din O.U.G. nr. 26/2012, în 

vederea furnizării informațiilor și răspunsurilor care să contribuie la soluționarea 

favorabilă a procedurii inițiate, care nu poate fi asigurată de personalul propriu de 

specialitate al Regiei, propunem spre aprobare achiziționarea de către Regia 

Autonomă „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș a unor servicii juridice de 

consultanță și reprezentare juridică și mandatarea Consiliului de administrație al 

Regiei să achiziționeze în numele și pe seama Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu-Mureș de servicii juridice de consultanță și de reprezentare 

conform proiectului de hotărâre alăturat. 

PREȘEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras / 07.09.2015 

Verificat: Genica Nemeș – Director Executiv 
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