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HOTĂRÂREA NR. 183 

din 23 noiembrie 2016 

privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 21.965/18.XI.2016, la 

proiectul de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

Având în vedere prevederile Hotărârii 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, precum şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.10.2016 privind stabilirea unor măsuri de demarare a 

procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

În temeiul dispoziţiilor art. 64^1, alin.(1), (2) şi (5), coroborate cu art.12 din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

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

97, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1.  (1) Se desemnează ca administratori provizorii ai R.A. „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş, începând cu data de 01.12.2016, următorii: 

 

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

Administraţie  

 Frâncu Aleodor Marian, administrator neexecutiv; 

 

(2) Mandatul administratorilor nominalizaţi la alin.(1) este acordat până la numirea noilor 

administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecţie iniţiate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.168/2016, dar nu mai mult de 4 luni de la data adoptării 

prezentei hotărâri. 

 

Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

persoanele numite provizoriu în calitate de administratori, în forma prevăzută în anexele 1 

şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

mandat prevăzute la alin.(1). 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Tîrgu Mureş şi persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                   Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR               

                                      Paul Cosma  
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Nr. 21.965/18.XI.2016 

Dosar VI D/1 

     EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului  

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.10.2016 a fost iniţiată, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii 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, procedura de selecţie pentru ocuparea a două posturi de 

administrator, vacante în Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

- administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi administrator 

neexecutiv, membru al comitetului de audit.  

Posturile de administrator mai sus menţionate sunt exercitate cu caracter provizoriu în baza 

mandatelor acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.80/26.05.2016 privind 

stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.145/29.09.2016, mandatul 

acordat urmând să expire la data de 01.12.2016. 

Potrivit prevederilor art. 64^1, alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare  

„(1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, 

autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la 

finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.   

(2) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub 

minimul legal, autoritatea publică tutelară numeşte administratori provizorii pentru 

completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administraţie, până la finalizarea 

procedurii de selecţie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.” În situaţia anterior menţionată, 

durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 

maximum 6 luni. 

Prin urmare este necesară desemnarea unor administratori provizorii până la finalizarea 

procedurii de selecţie, sens în care, se propune mandatarea domnului Pop Ioan-Petru ca 

administrator executiv - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi respectiv a domnului a 

Frâncu Aleodor Marian ca administrator neexecutiv, pentru o perioadă de 4 luni. 

Exercitarea mandatelor de administratori provizorii se va face în temeiul contractelor de mandat, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş fiind mandatat cu semnarea acestora. 

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

unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş. 

    

PREŞEDINTE 

                  Péter Ferenc 

Verificat: director executiv Genica Nemeş 

Întocmit:  Şef serviciu Elena Popa/2.ex. 
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