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HOTĂRÂREA NR. 203 

din 21 decembrie 2017 

privind clarificarea condiţiilor minime obligatorii stabilite  

pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie  

al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.27686 din 15.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, raportul 

Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.5, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Luând în considerare 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, precum şi 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/26.10.2017 privind stabilirea unor măsuri 

pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de Administraţie al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

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. În cuprinsul anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 163/26.10.2017 

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

Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, cerinţa 

impusă candidaţilor pentru postul de administrator executiv, vicepreşedinte al 

Consiliului de Administraţie, respectiv de administrator neexecutiv - membru al 

comitetului de audit, de a nu avea calitatea de funcţionar public şi de a nu aparţine 

altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii 

publice se elimină, această interdicţie putând opera doar la numire, potrivit legii. 

Art.2. Articolul 15 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 

privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 15 Consiliul de administraţie este alcătuit din 5 persoane, astfel: 

- un reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, cu experienţă de cel puţin 5 ani în 

domeniul de activitate al Aeroportului şi/sau în activitatea de administrare de 

societăţi comerciale ori regii autonome; 
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- un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau 

juridice şi cu o experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau 

juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; 

- 3 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau 

societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari 

publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor 

instituţii publice.” 

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

membrilor comisiei de selecţie nominalizată 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. 27686/15.12.2017 
Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind clarificarea condiţiilor minime obligatorii stabilite  

pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie  

al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

 
Prin dispoziţiile art.5, alin.(2), lit.”c” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în vigoare la  

momentul aprobării Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 privind 

implementarea guvernanţei corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, s-a 

reglementat interdicţia de a fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor 

categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii 

publice, pentru cei trei membrii ai Consiliului de administraţie ai regiei - persoane cu 

experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale 

profitabile din domeniul de activitate al aeroportului, motiv pentru care această condiţie 

a fost cuprinsă la art.15 din Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Regiei 

Autonome "Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a modificat dispoziţiile legale 

anterior amintite. Astfel, „[..] Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte 

categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii 

publice.” 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/26.10.2017 s-a aprobat 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, fiind 

publicat anunţul privind selecţia.  

Anunţul cuprinde, potrivit prevederilor pct. B din anexa II la hotărârea mai sus amintită, 

ca cerinţă minimă obligatorie specifică „să nu aibă calitatea de funcţionar public sau să 

aparţină altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor 

instituţii publice”.  

Sub nr.26875/11.12.2017 a fost depusă la Registratura Consiliului Judeţean Mureş o 

solicitare de clarificare cu privire la momentul verificării acestei condiţii, la momentul 

verificării dosarului de candidatură sau la numirea în funcţie. 

Analizând această solicitare de clarificare, considerăm necesară modificarea art.15 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei în concordanţă cu modificările legale 

intervenite. 
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De asemenea, în concordanţă cu prevederea legală în vigoare la acest moment şi cu 

scopul de a nu îngrădi participarea eventualilor candidaţi la procedura de selecţie, se 

propune reformularea condiţiei minime specifice cu privire la deţinerea calităţii de 

funcţionar public şi de apartenenţă la alte categorii de personal din cadrul autorităţii 

publice tutelare, stabilită prin Anexa II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

nr.163/26.10.2017, pentru ambele posturi ce fac obiectul procedurii, prin precizarea 

faptului că, această condiţie se va verifica la numirea în funcţie. 

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

clarificarea condiţiilor minime obligatorii stabilite pentru ocuparea unor posturi în 

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

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

                                         Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Şef serviciu Elena Popa/2 ex 
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Nr. 27687 din 15.12.2017 

Dosar : VI D/1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind clarificarea condiţiilor minime obligatorii  

stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie al R.A. 

 „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.27686/15.12.2017 privind clarificarea condiţiilor 

minime obligatorii stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

Luând în considerare: 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/26.10.2017 prin care s-a aprobat 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”, fiind 

publicat anunţul privind selecţia; 

 modificările aduse de art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin Legea nr.111/2016 

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

corporativă a întreprinderilor publice; 

 faptul că, în condiţiile modificărilor legale anterior amintite, interdicţia de participare 

în procedura de selecţie a funcţionarilor publici ori a altor categorii de personal din 

cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice trebuie verificată la 

momentul numirii şi nu pe parcursul procedurii; 

 faptul că, inclusiv Regulamentul de organizare şi funcţionare a R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş nu este actualizat la capitolul X – organele de conducere, 

concordanţă cu aceste modificări, 

Ţinând cont de prevederile art.5, alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

„Consiliul de administraţie este constituit din: 

    a) un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe 

economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, 

financiar sau juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare; 

    b) un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în 

domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi 

ori regii autonome; 

    c) 1 - 5 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome 

sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari 

publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor 

instituţii publice.” 
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Obiectul proiectului de hotărâre îl constituie:  

 eliminarea interdicţiei de participare la procedura de selecţie, demarată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.10.2016, a candidaţilor care ocupă o 

funcţie publică, precum şi a altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice 

tutelare sau al altor instituţii publice; 

 actualizarea art.15 din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş, în concordanţă cu reglementările legale.  

În baza prevederilor art.5, alin.(2) 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, 

Considerăm necesară promovarea unui proiect de act administrativ  de clarificare a 

condiţiilor minime obligatorii necesare pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de 

Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”. 

În acest sens, propunem Consiliului Judeţean Mureş adoptarea proiectului de hotărâre privind 

clarificarea condiţiilor minime obligatorii stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului 

de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind clarificarea condiţiilor minime obligatorii 

stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie al 

R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr. 27686/15.12.2017 şi raportul de specialitate nr. 

27687/15.12.2017 al Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Potrivit art.5 alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, desemnarea membrilor consiliului de administraţie se 

face în baza unei evaluări sau selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată 

la nivelul autorităţii publice tutelare. 

În acest sens, prin Hotărârea CJM nr.163/2017 s-a aprobat 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”, fiind publicat anunţul privind selecţia. 

Anunţul cuprinde, potrivit prevederilor pct.B din anexa II la hotărârea mai sus 

amintită, ca cerinţă minimă obligatorie specifică „să nu aibă calitatea de 

funcţionar public sau să aparţină altor categorii de personal din cadrul autorităţii 

publice tutelare sau al altor instituţii publice”, astfel cum prevăd dispozițiile 

art.5 alin.(2) lit.”c” din OUG nr.109/2011, așa cum au fost modificate prin Legea 

nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011.  

Aceste prevederi nu sunt în concordanță cu cele ale art.15 din Regulamentul  de 

organizare şi funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş”, aprobat prin Hotărârea CJM nr.25/2012, care, în considerarea a art.5, 

alin.(2), lit.”c” din OUG nr.109/2011, forma în vigoare la data adoptării hotărârii,  

reglementează interdicţia de a fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al 

Nr.27689/15.12.2017 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor 

instituţii publice, pentru cei trei membrii ai Consiliului de administraţie ai regiei - 

persoane cu experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau 

societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al aeroportului.  

Astfel, prin actul administrativ analizat se urmărește corelarea dispozițiilor 

Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş” cu modificările legislative intervenite și reformularea 

condiției minime stabilite prin Anexa II la Hotărârea CJM nr.163/26.10.2017, 

pentru ambele posturi ce fac obiectul procedurii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art. 91 alin.(1) 

lit."a" coroborat cu cele ale alin.(2) lit."d" din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind clarificarea condiţiilor 

minime obligatorii stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de 

Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, poate fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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