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HOTĂRÂREA NR. 33 

din 17 martie 2016 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului  

la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.4.789/16.03.2016, la 

proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Cu respectarea prevederilor Capitolului II. Administrarea şi conducerea regiilor 

autonome din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Capitolului X – Organele de conducere din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.25/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1),  lit.”a” şi „d”, ale alin.(2), lit.”d” din Legea 

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă a candidaţilor 

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

Mureş, al cărui mandat va începe la data de 01.06.2016. 

Art.2. Evaluarea/selecţia prealabilă a candidaţilor înscrişi în procedura organizată 

potrivit prevederilor art.1 din prezenta hotărâre va fi efectuată de comisia de 

selecţie, constituită conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.3.Se aprobă condiţiile generale şi specifice pentru procedura de selecţie 

prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.4.Se stabileşte nivelul remuneraţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie 

al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş a căror selecţie face 

obiectul prezentei hotărâri, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot033_2013.doc
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Art.5. Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se va publica în 

două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a 

Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, prin grija Serviciului Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi al conducerii R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de 

data limită stabilită pentru depunerea candidaturilor. 

Art.6. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - domnul Ciprian 

Dobre, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale 

în vederea selectării noilor administratori ai R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 

Mureş, în condiţiile de reglementare ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 şi ale dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012. 

Art.7. Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8.Prezenta hotărâre va fi comunicată : Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" 

Tîrgu Mureş, Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş şi persoanelor nominalizate la art.2, care răspund de ducerea la 

îndeplinire a măsurilor stabilite. 

 

 

 

PREŞEDINTE              Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                       SECRETAR 

                                                                                                    Paul Cosma
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Nr.4.789/16.03.2016 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului  

la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş a fost 

constituit, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Cap.X – Organele de 

conducere, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 

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

cu modificările şi completările ulterioare.  

Actuala componenţa nominală a consiliului de administraţie al regiei a fost aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.140/2014, mandatul acestuia începând cu data de 

11.09.2014. 

Întrucât la data de 01.06.2016 mandatul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş va înceta, se impune demararea procedurii de 

evaluare/selecţie prealabilă a membrilor consiliului de administraţie al regiei, pentru 

următorul mandat de 4 ani. 

Cu privire la consiliul de administraţie, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, stabileşte următoarele: 

 membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară şi de 

Ministerul Finanţelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituţii; 

 desemnarea membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a reprezentanţilor 

autorităţii publice tutelare şi ai Ministerului Finanţelor Publice, va fi făcută în baza 

unei evaluări/selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul 

autorităţii publice tutelare şi al Ministerului Finanţelor Publice, formată din 

specialişti în recrutarea resurselor umane; 

 autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecţie să fie 

asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică 

sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt 

contractate în condiţiile legii; 

 criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite cu luarea în considerare a 

specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome; 

 anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică în două 

ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a 

întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de 

candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea 

principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. 
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Luând în considerare cele de mai sus, prin prezentul proiect de hotărâre se reglementează 

următoarele aspecte: aprobarea demarării procedurii de evaluare/selecţie a membrilor 

consiliu de administraţie al cărui mandat urmează să înceapă cu data încetării mandatului 

vechiului consiliu de administraţie în funcţie, la data de 01.06.2016, organizarea comisiei de 

selecţie, modalitatea de efectuare a selecţiei prealabile de către comisia de selecţie şi 

remuneraţia membrilor consiliului de administraţie.  

De asemenea, actul administrativ stabileşte condiţiile generale şi specifice pentru procedura 

de selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

"Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, precum şi responsabilităţile cu privire la publicitatea 

procedurii de evaluare/selecţie prealabilă. 

Ţinând cont de faptul că, în intervalul  2012-2014 au fost derulate mai multe proceduri de 

selecţie şi din considerente care ţin de economia de timp şi resurse se propune ca,  

efectuarea selecţiei prealabile să fie făcută de către comisia de selecţie nominalizată prin 

prezenta hotărâre, iar Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să fie împuternicit cu 

efectuarea tuturor demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale în vederea 

selectării noilor administratori ai regiei, în condiţiile de reglementare ale Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.109/2011 şi ale dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.25/2012. 

Cu privire la remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, potrivit prevederilor art.8, 

alin.(3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 remuneraţia membrilor 

executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care 

nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din 

ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia autonomă. Pentru membrii neexecutivi ai 

consiliului de administraţie, indemnizaţia fixă lunară nu poate depăşi media pe ultimele 12 

luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia 

autonomă. 

În speţă, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 

februarie 2015-ianuarie 2016 limita maximă este de 22.620 lei pentru membrii executivi şi 

respectiv 3.770 lei pentru membrii neexecutivi. Cât priveşte îndemnizaţiile propuse spre 

aprobare în anexa la prezentul proiect de hotărâre, acestea sunt stabilite prin raportare la 

actualele contracte 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 

          Şef serviciu:       Adriana Farkas 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa 

         consilier juridic: Kakasi Andras  

2 ex. 
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