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HOTĂRÂREA NR. 168 

din 27 octombrie 2016 
privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru  

unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul  
Transilvania Tîrgu Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.20.334/25.10.2016, la 
proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de 
selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispoziţiile art. V alin.(1) din Legea nr.111 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, 

În conformitate cu  prevederile art.5 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.3, lit.”a”, art.4 şi art.11 din Normele  
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016, 

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit."a" coroborate cu cele ale alin.(2), lit."d" , 
precum  şi a prevederilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.Se aprobă iniţierea  procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante de 
administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi administrator 
neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacante în Consiliul de Administraţie al 
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

Art.2. Procedura iniţiată potrivit art.1 se va finaliza în maximum 150 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri şi va fi efectuată de o comisie de selecţie asistată de un 
expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor 
umane, ale cărui servicii vor fi contractate, în condiţiile legii. 

Art.3. Se constituie comisia de selecţie menţionată la art.2 din prezenta hotărâre, în 
componenţa prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu efectuarea tuturor 
demersurilor necesare pentru derularea procedurii de selecţie în termenul şi cu 
respectarea prevederilor legale în materie. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei 
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, Regiei Autonome "Aeroportul 
Transilvania" Tîrgu Mureş, precum și Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș și persoanelor desemnate în comisia de 
selecție care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

VICEPREȘEDINTE         Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu         SECRETAR 

                  Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Nr. 20.334/26.X.2016 

Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru unii 

membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 

 

La momentul actual doar două dintre posturile de administrator al Regiei Autonome 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş sunt ocupate, respectiv cel de administrator executiv - 

preşedinte al Consiliului de Administraţie, ocupat de dl. Peti Andrei şi cel de administrator 

neexecutiv – membru al comitetului de audit, auditor statutar, ocupat de d-na Pop Felicia. 

Posturile de  administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi cel de 

administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit sunt vacante începând cu data de 

01.06.2016, fapt pentru care, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.80/26.05.2016 

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

Tîrgu Mureş, pe aceste posturi au fost desemnaţi administratori provizorii.  

De asemenea, este vacant postul de administrator neexecutiv – reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice, care potrivit prevederilor art.5, alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, este desemnat în baza unei selecţii prealabile 

organizate la nivelul acestei instituţii. 

În Monitorul Oficial nr.803/12.10.2016 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.722/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Actul normativ anterior menţionat reglementează modul de stabilire a criteriilor de selecţie, 

de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului 

acestora, a procedurii privind numirile finale, permiţând demararea procedurii de selecţie 

pentru ocuparea posturilor vacante de administrator al regiei. 

Potrivit prevederilor art.3, lit.”a” şi art.4 din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.722/2016 „procedura de selecţie este iniţiată de conducătorul autorităţii publice 

tutelare, care decide şi cu privire la contractarea serviciilor unui expert independent, în 

condiţiile legii”, data declanşării procedurii de selecţie fiind cea la care autoritatea publică 

tutelară emite actul administrativ în acest sens. 

Dispoziţiile legale mai sus amintite reglementează şi obligaţia conducătorului autorităţii 

publice tutelare de a informa de îndată Ministerul Finanţelor Publice despre decizia luată. 

Potrivit dispoziţiilor art.5, alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

„Desemnarea membrilor consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau 

selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, 

(…). Pentru desemnarea reprezentantului autorităţii publice tutelare şi a celorlalţi 1 - 5 

administratori, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia 

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. 
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Comisia de selecţie se înfiinţează, conform prevederilor art.11 din norme prin act 

administrativ al autorităţii publice tutelare. Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru 

ceilalţi membri ai comisiei, iar numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare 

autoritate publică tutelară. 

Procedura de selecţie, astfel cum a fost reglementată prin Normele aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.722/2016 este o activitate complexă care presupune numeroase activităţi ca: 

elaborarea proiectului de matrice a profilului consiliului de administraţie, elaborarea 

profilului C.A. – pe baza cerinţelor contextuale şi a poziţionării strategice, cu documente 

componente ca: scrisoarea de aşteptări, tendinţe de reglementare şi de piaţă pe termen 

mediu şi lung, etc.  

Din acest motiv considerăm că este oportun ca evaluarea/selecţia prealabilă să fie 

efectuată de comisia de selecție înființată la nivelul autorităţii, asistată de un expert extern 

independent. 

De asemenea, pentru efectuarea demersurilor necesare derulării procedurii de selecţie, în 

termenul şi cu respectarea prevederilor legale în materie, se propune mandatarea 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 

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

stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului 

de Administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. 

  

 

 PREŞEDINTE 

                  Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: director executiv Genica Nemeş 

Întocmit:  Şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 
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