HOTĂRÂREA NR. 169
din 27 octombrie 2016
privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
R.A „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 19.915/20.10.2016 a Direcţiei Economice, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
În considerarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice şi cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012
privind implementarea guvernanţei corporative la R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu
Mureş”,
În temeiul prevederilor art.91 alin. (2) Iit. „c” şi „d” şi ale art.97 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „ Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25 din
29 februarie 2012 privind implementarea guvernanţei corporative la Regia Autonomă
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, astfel cum a fost modificat şi completat prin
HCJM nr.117 din 27 septembrie 2012, HCJM nr.161 din 20 decembrie 2012 şi HCJM
nr.106 din 13 august 2015, se completează după cum urmează:
a) Cap.X-Organele de conducere, subcapitalolul X.1-Consiliul de administraţie, se
completează la art.19, prin introducerea după alin.(5) a unui nou alineat, alin.(6), cu
următorul cuprins:
„ În sensul prevederilor alin.(5) sunt considerate cheltuieli eligibile pentru decontare,
cele efectuate cu aprobarea prealabilă a ordonatorului superior de credite, în scopul:
- stabilirii, perfectării de noi relaţii contractuale cu operatori aerieni;
- gestionării relaţiilor Regiei cu organele administraţiei publice centrale şi de
specialitate;
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organisme internaţionale;
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte entităţi similare din ţară şi străinătate”.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice şi
Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Mureş şi R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

VICEPREȘEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
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Nr.19.915/20.10.2016
Dosar VI/D/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al R.A „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu
Mureş” a fost aprobat prin HCJ nr.25/29 02.2012 privind implementarea guvernanţei
corporative la R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, fiind modificat şi completat
prin HCJM nr.117/27.09.2012, HCJM nr.161/20.12 şi HCJM nr.106/13.08.2015.
Capitolul X al Regulamentului se referă la organele de conducere, iar subcapitolul X.1
la Consiliul de administraţie, unde la art.19, astfel cum a fost completat prin HCJM
nr.161/20.12.2012 se prevede la alin.”5” că „ În exercitarea mandatului primit,
cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli, pentru deplasările în
interes de serviciu în ţară şi în străinătate , efectuate de membrii Consiliului de
Administraţie şi care au fost achitate de către Aeroport vor fi decontate de către
Consiliul Judeţean Mureş în baza documentelor justificative şi în limitele stabilite
prin bugetul anual.”
În vederea delimitării cheltuielilor de deplasare referitoare la îndeplinirea obiectivelor
administratorilor stabilite prin contractul de mandat, cheltuieli suportate de Consiliul
Judeţean Mureş, faţă de alte cheltuieli de deplasare ce ţin de gestiunea curentă şi care
se suportă din bugetul Regiei, se propune reglementarea, respectiv nominalizarea
tipurilor de cheltuieli eligibile ce vor face obiectul decontului din bugetul autorităţii
publice judeţene, sens în care, se propune introducerea la art.19 din ROF a unui nou
alineat, alin.(6) cu următorul conţinut:
„ În sensul prevederilor alin.(5) sunt considerate cheltuieli eligibile pentru
decontare, cele efectuate cu aprobarea prealabilă a ordonatorului superior de
credite, în scopul:
-stabilirii, perfectării de noi relaţii contractuale cu operatori aerieni;
-gestionării relaţiilor Regiei cu organele administraţiei publice centrale şi de
specialitate;
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organisme internaţionale
-dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte entităţi similare din ţară şi
străinătate;”
Având în vedere motivaţia prezentată mai sus, se propune spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE

DIRECTOR EXECUTIV

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier
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