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HOTĂRÂREA NR. 163 

din 26 octombrie 2017 

privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor 

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

Mureş”, iniţiată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016 

 

 

 

                         Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive nr. 22463/23.10.2017 a Serviciului Resurse Umane şi a 

Direcţiei Economice, la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

finalizarea procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, iniţiată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.168/2016, 

                         Luând în considerare: 

 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”; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 privind 

implementarea guvernanţei corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 scrisoarea de aşteptări privind dezvoltarea serviciului aeroportuar îndeplinit de R.A. 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.145/27.09.2017; 

 proiectul matricei profilului Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş” elaborat de comisia de selecţie numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.168/2016; 

 proiectul profilului Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş” elaborat de Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice, Guvernanţă Corporativă; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În aplicarea prevederilor art.21, art.23, art.28, alin.(1), lit.”b” şi ale art. 34, lit.„a”din 

Anexa 1 - Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a 

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

procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.722/2016, 
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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. Se aprobă profilul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş”, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă profilul candidatului pentru poziţiile de administrator executiv, 

vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi administrator neexecutiv, membru al 

comitetului de audit, vacante în cadrul Consiliul de Administraţie al R.A.„Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş”, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, 

membrilor comisiei de selecţie nominalizaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.168/27.10.2016 şi Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice, Guvernanţă 

Corporativă – Direcţia Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

  

 

 PREŞEDINTE                                                                         Contrasemnează 

 Péter Ferenc                                                                        SECRETAR               

                             Paul Cosma  
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Nr. 22463/23.10.2017 

Dosar ________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor 

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

iniţiată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016 

 

 

Prin 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 a fost aprobată 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.   

La momentul iniţierii procedurii, doar două dintre posturile de administrator al regiei erau 

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. 

De asemenea, era 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, trebuia desemnat în baza unei selecţii prealabile 

organizate la nivelul acestei instituţii. 

În baza Metodologiei de evaluare/selecţie prealabilă, aprobată prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.731/19.05.2017, Ministerul Finanţelor Publice a derulat o procedură de 

evaluare în urma căreia, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1875/25.08.2017, 

doamna Luminiţa Geanina Constantinescu - inspector superior în cadrul Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti a fost desemnată ca reprezentant al acestei 

instituţii în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş. 

Drept urmare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.145/28.09.2017 s-a constituit 

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş şi a 

fost aprobată scrisoarea de aşteptări. 

Ca atare, chiar dacă există unele elemente încă necunoscute cu privire la strategia de 

finanţare a regiei, considerăm oportună continuarea procedurii de selecţie în scopul ocupării 

celor două posturi vacante din consiliul de administraţie al regiei, pe considerentul că, la 

finalizarea lucrărilor de investiţii la pista, aflate în derulare, o echipă managerială completă 

ar crea premise pentru  reluarea în bune condiţii a activităţii specifice. 

Pe de altă parte, membrii consiliului de administraţie ce vor fi selectaţi vor putea să-şi 

aducă propria contribuţie la planul de administrare ce urmează a fi elaborat de către 

consiliul de administraţie al regiei. 

 

 



 

Pagina 2/2 
 

Continuarea procedurii de selecţie presupune aprobarea de către autoritatea publică 

tutelară, în conformitate cu prevederile art.34, lit.”a” din Anexa 1 a H.G. 722/2016, a 

Profilului Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş precum şi a profilului candidatului pentru fiecare dintre cele două posturi 

vacante. 

Prin 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 Profilul consiliului este definit ca o 

identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le 

deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, 

aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie 

organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate.  

Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor 

capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de 

competenţe, abilităţi şi alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv 

de membrii consiliului. 

Prin urmare, în aplicarea prevederilor art.28, alin.(1), lit.”b” din Anexa 1 la Hotărârea 

Guvernului nr.722/2016, comisia de selecţie numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.168/27.10.2016 a elaborat proiectul matricei profilului – componentă a profilului 

consiliului de administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

De asemenea, Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice, Guvernanţă Corporativă din 

cadrul Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş a 

elaborat, în aplicarea prevederilor art.21 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, 

proiectul profilului Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş, propus spre aprobare prin proiectul de hotărâre alăturat. 

Menţionăm că, potrivit dispoziţiilor art.23 din actul normativ mai sus enunţat profilul 

consiliului se bazează pe două componente:   

a. analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, şi ale consiliului, 

în particular; 

b. matricea profilului consiliului. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.35 din acelaşi act normativ, profilul candidatului este 

alcătuit din două componente, după cum urmează:  

a. descrierea rolului acestuia, derivat din cerinţele contextuale ale întreprinderii 

publice şi 

b. definirea unor combinaţii specifice fiecărui candidat – formată dintr-un set de criterii 

derivate din matricea profilului consiliului. 

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

stabilirea unor măsuri pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului 

de Administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016. 

PREŞEDINTE 

                                  Péter Ferenc 

Verificat: director executiv Alin Mărginean 

Întocmit:  Şef serviciu Elena Popa 

  Monica Dohotariu/2.ex. 
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