
 

 

HOTĂRÂREA NR. 204 

din 21 decembrie 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, cu modificările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, transmisă 

cu nr.4051/22.08.2016, expunerea de motive nr.15.917/14.12.2016 a Serviciului 

Resurse Umane, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

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.29/09.12.2016,  

În conformitate cu dispoziţiile art.91, alin.(1) lit. "a", alin. (2) lit."c" şi 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, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

înlocuiesc cu anexele 1 şi 2, 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. 15917/14.12.2016 

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, modificările ulterioare 

 

 

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 cu 

modificările şi completările ulterioare, autoritatea tutelară are competenţa de a aproba - 

la propunerea Consiliului de Administraţie al Regiei, structura organizatorică a acesteia. 

Pentru R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, organigrama şi statul de funcţii au fost 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015, aşa cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/25.08.2016. 

Cu adresa nr.6353/2016 conducerea executivă a regiei solicită promovarea unui proiect de 

act administrativ de modificare a structurii organizatorice şi a statului de funcţii al regiei. 

Această propunere a fost aprobată prin Hotărârii Consiliului de Administraţie al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş nr.29/09.12.2016. 

Potrivit notei de fundamentare a hotărârii Consiliului de Administraţie mai sus amintită, 

operarea unor modificări în structura organizatorică a regiei se face în cadrul numărului 

maxim de personal existent de 140 posturi şi are ca scop: 

a) modificarea/completarea denumirii unor structuri în concordanţă cu activităţile 

specifice desfăşurare în cadrul acestora; 

b) îmbunătăţirea unor relaţii funcţionale şi corespondenţa acestora cu atribuţiile 

stabilite în sarcina conducerii executive a regiei prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare; 

c) utilizarea mai judicioasă a personalului; 

d) asigurarea unor activităţi, care s-au dovedit a fi insuficient acoperite, cum sunt: 

asistenţa juridică, instruirea personalului în domeniul reglementărilor de 

securitate aeroportuară, evidenţa mentenanţei echipamentelor şi infrastructurii 

aeroportuare aplicate; 

e) respectarea normativelor de personal prevăzute de normale legale pentru 

activitatea de salvare şi stingere a incendiilor. 

Astfel, pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, faţă de actuala structura 

organizatorică se propun următoarele modificări: 

1) modificarea denumirii Compartimentului Metrologie şi Mediu în Compartimentul 

SSM, Mediu şi Radiotelecomunicaţii; 

2) trei compartimente: Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Relaţii 

Publice şi Marketing şi Compartimentul SSM, Mediu şi Radiotelecomunicaţii trec în 

subordinea preşedintelui/vicepreşedintelui executiv;   

3) înfiinţarea în cadrul Direcţiei Tehnice a Compartimentului Manipulanţi Mărfuri prin 

mutarea posturilor în cauză de la Compartimentul Servicii Aeroportuare – Direcţia 

Operaţională. Astfel, în perioadele de timp dintre aeronave acest personal poate fi 



 

 

folosit la activităţi de întreţinere şi mentenanţă. De asemenea, în cadrul 

Serviciului Deservire Aeronave se configurează două compartimente distincte: 

Compartimentul Deservire Aeronave şi Compartimentul Mentenanţă Echipamente 

Aeroportuare. 

4) Înfiinţarea unor posturi noi, concomitent cu desfiinţarea unor posturi vacante 

existente, astfel: 

 înfiinţarea unui post de consilier juridic (concomitent cu desfiinţarea unui post de 

conducător auto) având în vedere multitudinea de probleme de natură juridică cu 

care se confruntă regia la momentul actual; 

 înfiinţarea unui post cu activităţi specifice de instruire a personalului în domeniul 

securităţii aeronautice (concomitent cu desfiinţarea unui post de agent handling) 

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1425/2016 şi ale 

Regulamentului CE nr.19079/2012;  

 în cadrul Serviciului Tehnic la Compartimentul Mentenanţă se înfiinţează un post 

de inspector de specialitate cu activităţi specifice de investiţii, analiză şi soluţii 

tehnice şi evidenţa mentenanţelor şi echipamentelor şi infrastructurii 

aeroportuare. 

5)  pentru Serviciul de Salvare şi Stingere a Incendiilor SSI numărul minim necesar 

este de 2 posturi/autospecială/tură, formate din: 1 agent salvare şi un conducător 

autospecială. Prin urmare, pentru asigurarea permanentă a unui post fiind 

necesare 5 persoane cele 2 posturi implică configurării a 10 posturi agent salvare 

aeroportuară şi a 10 posturi şoferi autospecială, sens în care, se mută în cadrul 

acestui serviciu 8 posturi de şoferi autospecială de la Serviciul Deservire Aeronave.  

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”, cu modificările ulterioare. 

      

 

 

 

PREŞEDINTE  

      Péter Ferenc 

 

 

 

 

Întocmit: Şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 
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