HOTĂRÂREA NR. 186
din 23 noiembrie 2017
privind desemnarea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 25118/20.11.2017 la proiectul
de hotărâre privind desemnarea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de
Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
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 conformitate cu dispoziţiile art. 3, pct.1, lit.”b” şi ale art. 64^1 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 art. 91, alin.(1), lit."a" coroborat cu alin.(2), lit."d" şi ale art. 97, din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. (1) Începând cu data de 01.12.2017, domnul Pop Ioan-Petru se desemnează ca
administrator executiv provizoriu - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A.
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.
(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin.(1) este acordat până la numirea
noilor administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecţie iniţiate prin HCJM
nr.168/2016.
Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractului de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi
persoana numită provizoriu în calitate de administrator, în forma prevăzută în anexa, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu semnarea contractului de
mandat prevăzut la alin.(1).
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania"
Tîrgu Mureş şi persoanei nominalizate la art.1, alin.(1) din prezenta hotărâre, care răspund de
aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 25118/20.11.2017
Dosar ________

EXPUNERE DE MOTIVE
privind desemnarea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de
Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.10.2016 a fost iniţiată procedura de
selecţie pentru ocuparea posturilor 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.
Varianta iniţială a planului de selecţie, respectiv calendarul de derulare a procedurii s-a
modificat din cauza unor elemente necunoscute cu privire la strategia de finanţare a regiei, a
necesităţii aplicării testului investitorului privat prudent, respectiv a realizării unei analize de
rentabilitate ex-ante, cu aplicarea principiului operatorului în economia de piaţă, analiză a
căror rezultatele devin angajamente pentru conducerea Regiei, respectiv, indicatori de
performanţă anexă la contractele de mandat.
După nominalizarea reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice în Consiliul de
Administraţie al regiei, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.145/28.10.2017 s-a
constituit Consiliul de Administraţie al regiei fiind aprobată şi scrisoarea de aşteptări privind
dezvoltarea serviciului aeroportuar îndeplinit de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania”
Tîrgu Mureş.
Totodată, mandatul provizoriu al domnului Pop Ioan în calitate de administrator executiv,
vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie a fost prelungit până la data de 30.11.2017,
având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art.29 din Regulamentul de Organizare şi
funcţionare al Regiei, vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintele consiliului de
administraţie în cazul în care acesta lipseşte sau nu îşi poate exercita mandatul.
Desemnarea administratorilor provizorii este reglementată prin prevederile art. 64^1, alin.(1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora
„(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.”
Luând în considerare aspectele anterior menţionate, precum şi faptul că procedura de
selecţie va putea fi finalizată cu respectarea termenelor legale, cel mai probabil la finele
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lunii ianuarie 2018, considerăm necesară numirea domnului Pop Ioan în calitate de
administrator executiv provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecţie. Exercitarea
mandatului de administrator provizoriu se va face în temeiul contractului de mandat,
Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş fiind mandatat cu semnarea acestuia.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind
desemnarea unui administrator executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie al Regiei
Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Verificat: director executiv Genica Nemeş
Întocmit: Şef serviciu Elena Popa/2.ex.
Consilier juridic Kakasi Andras
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