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HOTĂRÂREA NR. 80 

din 26 mai 2016 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului  

la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere rezultatul procedurii de selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de 

Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, derulată potrivit calendarului 

aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.97/2016 privind 

stabilirea condiţiilor de derulare a procedurii de selecţie prealabilă a membrilor Consiliului 

de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.10.401/25.05.2016, la 

proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cele ale HCJM 

nr.25/29.02.2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor alin. (1) lit."a", coroborat cu alin.(2), lit."d" ale art. 91, precum şi 

ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Ia act de finalizarea procedurii de selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de 

Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, iniţiată prin anunţul publicitar 

aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.97/2016, fără selecţia 

vreunui candidat în vederea numirii de către autoritatea tutelară – Consiliul Judeţean 

Mureş. 

Art.2. (1) Se desemnează ca administratori provizorii ai R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş, începând cu data de 01.06.2016, următorii: 

- Luminiţa Gherendi administrator executiv - preşedinte al Consiliului de 

Administraţie; 

- Pop Ioan-Petru, administrator executiv - vicepreşedinte al Consiliului de 

Administraţie; 

- Frâncu Aleodor Marian, administrator neexecutiv; 

- Biriş Simona, administrator neexecutiv; 

- Reprezentantul Ministerului Finanţelor - administrator neexecutiv.  
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 (2) Mandatul administratorilor nominalizaţi la alin.(1) este acordat până la 

numirea noilor administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecţie prealabilă a 

candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie, dar nu mai mult de 4 luni de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

persoanele numite provizoriu în calitate de administratori executivi, respectiv care au 

făcut parte din consiliul de administraţie al regiei în mandatul anteriorul, în forma 

prevăzută în anexele 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu semnarea 

contractelor de mandat prevăzute la alin.(1). 

 (3) Administratorii provizorii cu care nu se încheie contract de mandat şi care deţin 

funcţii în actuala structură organizatorică - organigrama Regiei, au obligaţia exercitării în 

perioada de interimat şi a atribuţiilor aferente funcţiilor deţinute - prin cumul, beneficiind 

de drepturile salariale mai favorabile aferent oricăreia din cele două funcţii exercitate. 

Art.4. Organizarea şi funcţionarea R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, operează în 

baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat prin HCJM nr.25/2012, cu 

excepţia dispoziţiilor cuprinse la art.15 raportat la structura şi cerinţele impuse 

administratorilor, acestea neaplicându-se consiliului de administraţie provizoriu. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                SECRETAR 

                                                                                                            Paul Cosma
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Nr.10.401/25.05.2016 

DosarVI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului  

la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

 

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

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş va înceta, prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.33/17.03.2016 s-a aprobat iniţierea procedurii de evaluare/selecţie prealabilă a 

membrilor consiliului de administraţie al regiei, pentru următorul mandat de 4 ani. 

Această procedură de selecţie prealabilă a fost finalizată fără selecţia nici unui candidat în 

vederea numirii de către autoritatea tutelară în consiliul de administraţie al regiei.  

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art.6 din actul administrativ mai sus amintit, prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.135/16.05.2016 s-a aprobat reluarea 

demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale în vederea selecţiei prealabile a 

membrilor Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş. 

Potrivit calendarului aprobat procedura de selecţie prealabilă în cauză se va finaliza la data 

de 23.06.2016, după expirarea mandatului actualului consiliu de administraţie al regiei fapt 

ce face necesară stabilirea unor măsuri de organizare care să asigure funcţionarea în bune 

condiţii a RA "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, până la desemnarea unui nou Consiliu de 

Administraţie, în condiţiile OUG nr.109/2011. 

Potrivit prevederilor art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare 

dacă procedura de selecţie prealabilă „nu se finalizează cu selecţia unui număr suficient de 

administratori, autoritatea publică tutelară poate desemna, prin decizie/ordin, 

administratori provizorii. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu 

posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la completarea numărului de 

membri, fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depăşească 9 luni.” 

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile legale mai sus amintite, precum şi cele ale art.8 

din OUG nr.109/2011, prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea unor administratori 

provizorii, dintre persoanele care au mai ocupat funcţii în cadrul consiliului de administraţie 

al regiei sau dintre angajaţii acesteia. 

Pentru persoanele numite provizoriu în calitate de administrator executiv care au făcut 

parte din consiliul de administraţie al regiei în anteriorul mandat, exercitarea mandatului 

de administrator se va face în temeiul unui contract de mandat, aceştia beneficiind de 

drepturile salariale la nivelul stabilit prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş pentru 

funcţia exercitată cu titlu provizoriu. Pentru angajaţii regiei numiţi în calitate de 

administratori neexecutivi atribuţiile specifice consiliului de administraţie vor fi exercitate 
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prin cumul cu funcţia deţinută în temeiul contractului individual de muncă deţinut, aceştia 

beneficiind de drepturile salariale mai favorabile aferent oricăreia din cele două funcţii. 

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

stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş. 

 

  

 

 

 

  PREŞEDINTE 

               Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 

Verificat: director executiv: Genica Nemeş 
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