
 

 
HOTĂRÂREA NR. 115 

din 25 august 2016 

    pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015 privind  
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, transmisă 
cu nr.4051/22.08.2016, expunerea de motive nr. 15917/23.08.2016 a Serviciului 
Resurse Umane,  

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.25/29.02.2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş nr.10/22.08.2016,  

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. "a", alin. (2) lit. "c", respectiv ale art.97, 
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I.  Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015 privind 
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş se modifică şi se înlocuiesc cu anexele I şi II, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, care răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR    
                                                                                                      Paul Cosma              



 

 

Nr. 15917/____________2016 
Dosar II.22 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015 privind  
aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 
 

În conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei 
Autonome Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş", aprobat prin HCJM nr.25/2012, autoritatea 
tutelară are competenţa de a aproba - la propunerea Consiliului de Administraţie al Regiei, 
structura organizatorică a acesteia. 

În conformitate cu reglementările mai sus menţionate, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.12/29.01.2015 au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii ale R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş. 

În cadrul structurii organizatorice mai sus menţionate este configurat Compartimentul Audit 
Intern, Control Financiar de Gestiune, cu un post care are ca şi corespondenţă în statul de 
funcţii, aprobat prin anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.12/2015, două funcţii 
cu contract de muncă de timp parţial, respectiv ½ post de auditor, ½ post inspector de 
specialitate, justificat la momentul respectiv prin cele două componente ale activităţii 
compartimentului – audit şi control financiar de gestiune. 

Cu adresa nr.4051/22.08.2016,  Regia Autonomă Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş” 
solicită modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al regiei în sensul 
schimbării denumirii compartimentului anterior menţionat în „Compartimentul de audit 
inter” şi configurarea în statul de funcţii a unui post cu normă întreagă de auditor în locul 
celor două fracţiuni de ½ post existente la momentul actual. 

Solicitarea de aprobare a modificării în cauză este justificată prin faptul că, după apariţia 
Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare controlul financiar de gestiune a dispărut ca noţiune şi ca 
operaţiune a controlului intern întrucât noţiunea de audit intern s-a substituit celei de control 
financiar de gestiune. 

În acest sens, prin Hotărârea nr.10/22.08.2016, Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Târgu Mureş a aprobat modificarea organigramei şi statului de funcţii al regiei în 
sensul celor mai sus menţionate. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015 privind aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş”. 

      

PREŞEDINTE  

      Péter Ferenc 

 

Întocmit: Şef serviciu 
Elena Popa/2.ex. 
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