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HOTĂRÂREA NR. 113 

din 11 august 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.135/16.05.2016 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor 

HCJM nr.33/17.03.2016 pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la RA „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş,  

 

Luând în considerare prevederile HCJM nr.80/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

asigurare a managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, 

 

Analizând expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de 

asigurare a managementului la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, elaborată sub 

nr.15.091/09.08.2016, de Direcţia Juridică şi Administraţie Publică împreună cu Direcţia 

Economică şi Serviciul Resurse Umane, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

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

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 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 rezultatul 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.135/2016, 

finalizată cu selecţia a doi candidaţi, respectiv a administratorului executiv – preşedinte, 

şi a administratorului neexecutiv – auditor statutar. 
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Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se desemnează administratori la 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, candidaţii selectaţi, respectiv: 

- Peti Andrei, administrator executiv - preşedinte al Consiliului de Administraţie; 

- Pop Felicia, administrator neexecutiv – auditor statutar. 

 

Art.3. (1) Constată încetarea mandatului unor administratori provizorii desemnaţi prin 

HCJM nr.80/2016, respectiv al dnei. Gherendi Luminiţa administrator executiv – 

preşedinte al Consiliului de Administraţie, şi al dnei. Biriş Simona – administrator 

neexecutiv, în condiţiile alin.(2) din actul administrativ de numire. 

 

(2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie, desemnaţi prin HCJM nr.80/2016, îşi 

continuă exercitarea mandatului până la împlinirea termenului acestuia sau până la 

selecţia de noi candidaţi, după caz, în condiţiile legii. 

 

Art.4. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

persoanele desemnate la art.2 în calitate de administratori, în forma prevăzută în 

anexele 1 - 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

contractelor de mandat prevăzute la alin.(1). 

  (3) Contractele de mandat încheiate în condiţiile alin.(1) şi (2) vor fi revizuite în 

termen de maxim 30 de zile de la aprobarea de către Guvern a metodologiei de stabilire 

a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, respectiv a avizării formei şi 

clauzelor contractului de mandat, incluzând aceşti indicatori. 

  

Art.5.(1)Organizarea şi funcţionarea R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, operează 

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

modificările şi completările ulterioare, cu menţinerea măsurilor de asigurare a 

managementului stabilite prin HCJM nr.80/2016 în măsura în care nu contravin prezentei 

hotărâri. 

(2)Elaborarea planului de administrare, în conformitate cu prevederile art.13 din OUG 

nr.109/2011, se prorogă până la revizuirea contractelor de mandat în conformitate cu 

cele arătate la alin.(3) al art.4. 

Art.6. 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 

Péter Ferenc 

 

 

 

                                            Contrasemnează  

    SECRETAR 

Paul Cosma 
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Nr. 15091/10.09.2016 

Dosar VI/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 urma să înceteze, 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, 

fapt pentru care, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.135/16.05.2016 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.33/17.03.2016, s-a aprobat reluarea demersurilor necesare şi derularea 

procedurilor legale în vederea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie 

al regiei. 

Întrucât, potrivit calendarului aprobat prin dispoziţia mai sus amintită procedura de selecţie 

prealabilă în cauză urma să fie finalizată la data de 23.06.2016, după expirarea mandatului 

consiliului de administraţie al regiei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.80/26.05.2016 

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

Tîrgu Mureş s-au desemnat administratori provizorii ai R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş, începând cu data de 01.06.2016. Mandatul administratorilor provizorii numiţi prin 

actul administrativ mai sus amintit 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 hotărârii. 

Potrivit prevederilor art.3, pct.1, lit.”b” şi „d” din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea 

publică are competenţa de numire şi revocare a membrilor consiliului de administraţie, 

respectiv de încheiere a contractelor de mandat cu administratorii regiei. 

Astfel, având în vedere faptul că, procedura de selecţie s-a finalizat cu selecţia a doi 

candidaţi, respectiv un administrator executiv  - preşedinte, şi un administrator neexecutiv – 

auditor statutar, se impune desemnarea acestora în consiliul de administraţie al Regiei, cu 

consecinţa constatării prin acelaşi act administrativ, a încetării mandatului administratorilor 

interimari, desemnaţi provizoriu prin HCJM nr.80/2016 pentru cele două funcţii mai sus 

amintite. 

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 

                    Péter Ferenc 
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