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Nr. ___________/____________       Anexa 1 

Dosar ______________________ 

 

CONTRACT DE MANDAT 

Nr. _________ / __________ 

 

 

I. PREAMBUL 

Având în vedere dispoziţiile art. 64^1, coroborate cu cele ale art. 12 alin. (1) din 

O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 22 din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 25 din 29 februarie 2012 

privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş, 

 

II. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 1, cod 

poştal 540026, telefon: o265-263211, fax: 0265-268178, având cod fiscal 4322980, 

cont RO03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş, reprezentat prin 

Péter Ferenc, având funcţia de preşedinte, în calitate de MANDANT, 

Şi 

2. Domnul Pop Ioan-Petru, cetăţean român, domiciliat în __________, identificat 

cu C.I. seria ______, nr. _________, eliberat la data de_________, de către _______, 

CNP _________, având funcţia de administrator executiv – vicepreşedinte al 

Consiliului de administraţie al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş, în calitate 

de MANDATAR, 

 

au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condiţiile şi cu 

respectarea următoarelor clauze: 

 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. (1) În urma acordului de voinţă intervenit între părţi, Consiliul Judeţean Mureş 

încredinţează provizoriu mandatarului conducerea, organizarea şi gestionarea 

activităţii Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, (Regiei), în condiţiile 

legii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia şi cele ale prezentului 

contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu 

respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a 

recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. 
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(2) Mandatarul va îndeplini orice acte necesare şi utile în vederea realizării obiectului 

de activitate al Regiei, exercitând puterile şi îndeplinind obligaţiile care îi sunt 

conferite şi stabilite prin contractul de mandat şi prin reglementările legale 

aplicabile. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

Art.3. Prezentul contract se încheie pentru perioada: ___________ - până la numirea 

administratorului neexecutiv - membru al comitetului de audit, selectat în baza 

procedurii de selecţie iniţiat prin HCJM nr. 168/2016, dar nu mai mult de 4 luni. 

Art.4. Pentru motive temeinice la expirarea termenului, părţile vor putea conveni 

prin act adiţional, prelungirea contractului până la finalizarea procedurii prevăzute la 

art. 2, fără ca durata mandatului să depăşească 6 luni. 

Art.5. Neîndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzute în anexă, independent de 

acţiunea/ inacţiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului 

de mandat. 

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI 

Art.6. Mandatarul are următoarele drepturi: 

a) primirea unei remuneraţii, constând într-o indemnizaţie lunară netă 3100 lei. 

Indemnizaţia lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorităţii 

publice tutelare, urmând să se încheie act adiţional la prezentul contract. În caz de 

neîndeplinire a criteriilor, indemnizaţia lunară acordată se diminuează proporţional; 

b) decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, 

transport şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în 

străinătate, în limitele stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi 

prin bugetele anuale; 

c) dreptul de informare nelimitată asupra activităţii regiei autonome, având acces la 

toate documentele acesteia. 

Art.7. Mandatarul are obligaţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare 

şi funcţionare al Regiei, sens în care este dator: 

a) să îşi exercite mandatul cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun 

administrator, în interesul exclusiv al Regiei. Mandatarul nu îşi încalcă această 

obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod îndreptăţit 

să considere că acţionează în interesul Regiei şi pe baza unor informaţii adecvate. 

b) să se pregătească riguros pentru şedinţele consiliului de administraţie, cu 

dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele 

consiliului, precum şi în comitetele de specialitate şi consultative; 

c) să declarare, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror 

conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese, să se abţină de la 

decizii în cadrul consiliului/comitetelor în exercitarea atribuţiilor; 
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d) să exercite atribuţiile prevăzute de prezentul contract, de legislaţia în vigoare şi 

de statutul întreprinderii publice; 

e) să contribuie la aprobarea strategiei de dezvoltare pentru atingerea obiectivelor 

strategice şi supravegherea conducerii executive, a planului de administrare a 

întreprinderii publice, precum şi la realizarea obiectivelor şi indicatorilor de 

performanţă prevăzuţi în anexa la contract, sens în care are următoarele atribuţii: 

- propune modificarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

în sensul îmbunătăţirii acestora; 

- alte prerogative încredinţate de autoritatea publică tutelară sau prevăzute de lege 

şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei; 

f) să monitorizeze şi să gestioneze potenţialele conflicte de interese la nivelul 

conducerii Regiei; 

g) să îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute de lege şi regulamentele interne 

adoptate la nivelul Regiei. 

h) să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul Judeţean şi/sau de Consiliul 

de administraţie şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora; 

i) să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane. 

 

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDANTULUI 

Art.8. Mandantul are următoarele drepturi: 

a) să pretindă mandatarului asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă, aprobate prin HCJM nr.140/2014; 

b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizaţiei cuvenite, în caz de neluare a 

măsurilor necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă, aprobate prin HCJM nr.140/2014; 

c) să solicite şi să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situaţia economico-

financiară a Regiei şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 

Art.9. Mandantul are următoarele obligaţii: 

a) să asigure mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea şi 

gestionarea activităţii regiei autonome, în limitele prevăzute de lege, de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei şi de prezentul contract; 

b) să plătească mandatarului toate drepturile cuvenite potrivit art. 5 din prezentul 

contract; 

 

VII. LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE 

Art.10. (1) Mandatarul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în 

interesul Regiei şi să îşi exercite mandatul cu loialitate. 

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor întreprinderi 

concurente, cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu 
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Regia, chiar pe perioada suspendării mandatului. Această interdicţie se extinde şi 

asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestuia 

până la gradul al IV-lea inclusiv. 

Art.11. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze 

confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Regiei la care are 

acces în calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această 

obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului 

contract. 

 

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

Art.12. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute în prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Forţa 

majoră apără părţile de răspundere potrivit prevederilor Codului civil. 

Art.13. Aprecierea activităţii mandatarului se face prin analizarea gradului global de 

îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

Art.14. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării 

prevederilor legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului 

contract, ale hotărârilor Consiliului de administraţie şi a celor adoptate de 

autoritatea publică tutelară. 

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse Regiei autonome prin orice act 

al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea 

abuzivă sau neglijentă a fondurilor Regiei şi/ sau penal, după caz. 

Art.16. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de 

prejudicii, comise de mandatar prin depăşirea mandatului încredinţat. 

 

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Art.15. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă 

notificare, cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii 

acestuia, care îi sunt aplicabile. 

 

X. SUSPENDAREA CONTRACTULUI 

Art. 16. Începerea urmăririi penale a mandatarului pentru infracţiunile prevăzute la 

art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, atrage suspendarea de drept a mandatului încredinţat, cu excepţia 

obligaţiilor prevăzute la art. 10, alin. (2) şi la art. 11 din prezentul contract. 

 

XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.17. (1) Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate 

înceta efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii: 
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a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au renegociat în 

vederea prelungirii; 

b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri: 

- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevăzute în contract; 

- nerespectarea hotărârilor consiliului de administraţie sau ale autorităţii publice 

tutelare; 

- nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă Regiei şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acesteia; 

c) renunţarea de către mandatar la mandatul încredinţat; 

d) acordul de voinţă al părţilor semnatare; 

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege; 

f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului; 

g) promovarea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin 

hotărârea autorităţii publice tutelare; 

h) neacceptarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite şi aprobate de 

autoritatea publică prin HCJM nr. 140/2014. 

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. „b” şi „c”, termenul de preaviz este de 30 

zile de la notificare. 

Art.18. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze 

mandantului toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale. 

 

XII. LITIGII 

Art.20. (1) Prezentul contract este guvernat de legislaţia română. 

(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi 

interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unui 

acord, litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente române. 

 

XIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.21. Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de 

protecţie din partea autorităţii publice tutelare, confederaţiei, federaţiei sau 

organizaţiei patronale din care face parte Regia, în soluţionarea situaţiilor 

conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizaţii legal constituite. 

Art.22. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii privind 

reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 

nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei, precum şi cu prevederile 

Codului civil. 
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Art.23. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 

(2) Contractul se depune, împreună cu semnăturile părţilor, spre înregistrare la 

oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul Regiei, în termen 

de 15 zile de la semnare. 

Art.24. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în 

mod expres mandatul dat de mandant, în condiţiile legii. 

 

MANDANT 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

MANDATAR 

 

 

 

 

Director 

Alin Mărginean 

 


