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HOTĂRÂREA NR. 137 
din 27 august 2020 

privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu  numit în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome  "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.22316/20.08.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.22499/21.08.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.22491/21.08.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 1 lit. „b”, ale art. 64^1 alin.(5) 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Mandatul administratorului provizoriu, numit în Consiliul de administraţie al Regiei 

Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.86/28.05.2020, se prelungește până la numirea noilor administratori ca urmare a 

finalizării procedurii de selecţie iniţiate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.88/28.05.2020, dar nu mai mult de 2 luni, începând cu data de 01.10.2020. 

Art.2. (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de mandat dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi persoana numită provizoriu în calitate de administrator, pentru 

prelungirea mandatului potrivit art.1 din prezenta hotărâre. 

(2) Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu semnarea actului adițional 

la contractul de mandat prevăzut la alin.(1). 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane și Direcţiei economice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş” şi domnului Cazan Nicolae Claudiu - administratorul provizoriu 

numit în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu 

Mureş prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/28.05.2020, care răspund de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează              

Péter Ferenc                                                                SECRETAR GENERAL                                 

                                                                                                            Paul Cosma                                                                
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Nr. 22316/20.08.2020 

Dosar IX B/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în  

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş  

 

 

Pentru respectarea numărului minim legal de administratori ai regiei, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.86/28.05.2020, începând cu data de 01.06.2020, domnul Cazan 

Nicolae Claudiu a fost desemnat ca administrator neexecutiv provizoriu – membru al 

comitetului de audit, în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş”.  

Mandatul administratorului a fost 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, în temeiul prevederilor art.64^1 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor alin.(5) al art. 64^1 durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea 

prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.88/28.05.2020, a fost 

publicat anunțul pentru procedura de selecție inițiată în scopul ocupării celor două posturi 

de administrator neexecutiv - membri ai comitetului de audit, vacante în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” însă finalizarea 

procedurii depășește mandatul de 4 luni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.86/28.05.2020. Potrivit calendarului stabilit această procedură se va finaliza la data de 

14.10.2020, prin elaborarea raportului final. 

Prin urmare, pentru asigurarea numărului minim legal de administratori este necesară 

prelungirea mandatului până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 

maximum de 2 luni, începând cu data de 01.10.2020, potrivit dispozițiilor legale mai sus 

enunțate. 

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 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.22449/21.08.2020 

Dosar : IX.B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit în 

 Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş  

 

 

Potrivit prevederilor art.64^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 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.” 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, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.86/28.05.2020, începând cu data de 01.06.2020, domnul 

Cazan Nicolae Claudiu a fost desemnat ca administrator neexecutiv provizoriu – membru al 

comitetului de audit, în Consiliul de administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş”. Mandatul administratorului a fost acordat, prin actul 

administrativ anterior menționat, 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. 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.88/28.05.2020, a fost 

publicat anunțul pentru procedura de selecție inițiată în scopul ocupării celor două posturi 

de administrator neexecutiv - membri ai comitetului de audit, vacante în Consiliul de 

Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” însă finalizarea 

procedurii depășește mandatul de 4 luni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.86/28.05.2020. 

Prin urmare, pentru asigurarea numărului minim legal de administratori este necesară 

prelungirea mandatului provizoriu acordat, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu 

mai mult de maximum de 2 luni, începând cu data de 01.10.2020. 

Prelungirea mandatului de administrator provizoriu se va face în temeiul unui act adițional 

la contractul 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.22316/21.08.2020 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit 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. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului 

provizoriu numit 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.22316/ 20.08.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr. 22449/21.08.2020 al 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, precum și ale 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ambele cu modificările și completările 

ulterioare. 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.88/28.05.2020, a fost 

iniţiată procedura de selecţie în vederea ocupării a două posturi de administrator 

neexecutiv – membri ai comitetului de audit, vacante în Consiliul de administraţie al 

Regiei. 

Până la finalizarea procedurii de selecţie, respectiv constituirea unui nou Consiliu de 

administraţie, în condiţiile OUG nr.109/2011, este necesară stabilirea unor măsuri de 

organizare care să asigure funcţionarea în bune condiţii a Regiei.  

Întrucât, mandatul administratorului numit provizoriu în Consiliul de administrație al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” prin HCJ Mureş nr.85/28.05.2020 

va înceta la data de 01.10.2020, în vederea asigurării numărului minim legal de 

administratori este necesară prelungirea mandatului acestuia. 

Potrivit prevederilor art. 64^1, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 în caz de vacanță a unuia 

sau mai multor posturi de administrator al Regiei, autoritatea publică tutelară poate 

desemna administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a 

administratorilor, ceea ce s-a și realizat prin HCJM nr. 86 din 28.05.2020. 

Conform prevederilor alin. (5) al aceluiași text legal durata mandatului celui numit 

provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 

maximum 6 luni. 

Nr. 22491/21.08.2020 

Dosar. IX/B/1 
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Conform celor reținute în Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, 

finalizarea procedurii de selecție depășește mandatul de 4 luni acordat prin HCJM nr. 86 

din 28.05.2020, ceea ce constituie motiv temeinic în vederea prelungirii mandatului 

acordat. 

Totodată, în aplicarea prevederilor art. 12 din OUG nr. 109/2011 se impune încheierea 

unui act adițional la contractul de mandat încheiat între autoritatea publică tutelară și 

cel numit provizoriu potrivit art. 2 din HCJM nr. 86 din 28.05.2020, în sensul prelungirii 

mandatului acestuia potrivit art. 1 din Proiectul de act administrativ. 

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, iar potrivit art. 3, pct. 1, lit. „b” din 

OUG nr. 109/2011 numește și revocă membrii Consiliului de administrație la Regie. 

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 privind 

prelungirea mandatului administratorului provizoriu numit 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, Şef serviciu 

Verificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 
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