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   HOTĂRÂREA NR. 86 
din 28 mai 2020 

pentru desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.13362/22.05.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.13385/22.05.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.13401/22.05.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu dispoziţiilor art. 3, pct. 1, lit. „b”, 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,  

Având în vedere prevederile Capitolului X – Organele de conducere, din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d”, 

precum și ale art. 182, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.(1) Începând cu data de 01.06.2020, domnul Cazan Nicolae Claudiu se desemnează ca 

administrator neexecutiv provizoriu – membru al comitetului de audit, în Consiliul de 

administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”. 

(2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) este acordat până la numirea noilor 

administratori ca urmare a finalizării procedurii de selecţie iniţiate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.88/2020, dar nu mai mult de 4 luni. 

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 Serviciului Resurse Umane și Direcţiei economice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” şi persoanei nominalizate la art. 1, alin. (1) din 

prezenta hotărâre, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                             Contrasemnează  

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                                                                      Paul Cosma 
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Nr. 13362/22.05.2020 

Dosar VI/D/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş 

 

 

Pentru două dintre funcțiile de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al 

regiei (președinte executiv și vicepreședinte executiv) mandatul poate fi reînnoit în urma 

procesului de evaluare.  

Pentru cel de-al treilea post, cel de administrator neexecutiv - reprezentant al 

Ministerului Finanțelor Publice numirea se face, conform art.5, alin.(3) din Ordonanța de 

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

publice, cu  modificările și completările ulterioare de către instituția mai sus menționată. 

Astfel, pentru respectarea numărului minim legal de administratori ai regiei, se impune 

numirea unui administrator provizoriu. 

În conformitate cu prevederile art.64^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.109/2011 

„(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, prin proiectul de hotărâre se propune mandatarea unui administrator 

neexecutiv provizoriu – membru al comitetului de audit în Consiliului de Administraţie al 

Regiei, până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea perioadei  maxime de 4 

luni prevăzută de normele legale. 

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit. „f” 

și ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul 

de hotărâre pentru desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie 

al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 13385 din 22.05.2020 

Dosar : IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş 

 

 

Pentru două dintre funcțiile de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al regiei 

(președinte executiv și vicepreședinte executiv) mandatul poate fi reînnoit în urma 

procesului de evaluare.  

Pentru cel de-al treilea post, cel de administrator neexecutiv - reprezentant al Ministerului 

Finanțelor Publice numirea se face, conform art.5, alin.(3) din Ordonanța de urgență a 

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

modificările și completările ulterioare, de către instituția în cauză, existând premisa ca 

aceste demersuri să depășească ca durată de timp data de 31.05.2020. 

În conformitate cu prevederile art.64^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 

„(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. 

Astfel, pentru respectarea numărului minim legal de administratori ai regiei, se impune 

numirea unui administrator provizoriu. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul provizoriu sunt stabilite prin 

profilul oricăruia dintre cele două posturi vacante, aprobat prin Hotărârile Consiliului 

Județean Mureș nr. 163/26.10.2017 și 19/28.02.2019, derivate din matricea profilului 

Consiliului de Administrație al regiei. 

Prin urmare, prin proiectul de hotărâre se propune mandatarea unui administrator 

neexecutiv provizoriu – membru al comitetului de audit în Consiliului de Administraţie al 

Regiei, până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea perioadei  maxime de 4 

luni prevăzută de normele legale. 

Exercitarea mandatului de administrator provizoriu se va face în temeiul contractului de 

mandat, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş fiind mandatat cu semnarea acestuia. 
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Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare Referatul de aprobare 

nr.13362/22.05.2020 pentru desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, apreciem că sunt 

întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

                                                                                                                                        Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa/ 2ex. 

           consilier Monica Dohotariu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru desemnarea unui administrator provizoriu în 

Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 13362/22.05.2020și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.13385/22.05.2020al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 

deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Întrucât, la data de 01.06.2020, mandatul Consiliului de administraţie al Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” va înceta, urmează iniţierea procedurii 

de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor consiliului de administraţie al regiei, pentru 

următorul mandat de 4 ani. 

Până la finalizarea procedurii de selecţie este necesară stabilirea unor măsuri de 

organizare care să asigure funcţionarea în bune condiţii a Regiei, până la desemnarea 

unui nou Consiliu de administraţie, în condiţiile OUG nr.109/2011. 

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.” 

Nr. 13401/22.05.2020 

Dosar. IX/B/1 
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În situaţia anterior menţionată, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 

prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu 

cele ale alin. (2), lit. „d”, din OUG nr. 57/2019, consiliul județean exercită, în numele 

judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 

societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” îndeplinește condițiile legale pentru a 

fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de 

către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 
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