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HOTĂRÂREA NR. 178 
din 26 noiembrie 2020 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la Regia Autonomă „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.31185/20.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.31292/20.11.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.31349/20.11.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, 

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

organizare și funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În conformitate cu dispozițiile art. 3 pct. 1 lit. „a”, art. 5 alin. (5) și art. 64^4 

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și 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. Se aprobă scrisoarea de așteptări privind dezvoltarea serviciului aeroportuar 

îndeplinit de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, conform Anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă iniţierea unei noi proceduri de selecţie pentru ocuparea postului de 

administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, rămas vacant în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş. 

(2) Se constituie comisia de selecție la nivelul autorității – Consiliul Județean Mureș, în 

componența nominală prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(3) Selecția prealabilă a candidaților înscriși în procedura organizată, potrivit prevederilor 

alin. (1), va fi efectuată de comisia de selecție prevăzută la alin. (2). 

(4) Anunțul privind procedura de selecție se va publica, prin grija Serviciului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, în două ziare economice și/sau 

financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și a 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, prin grija conducerii acesteia, cu 
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minimum 20 de zile calendaristice înainte de data limită stabilită pentru depunerea 

candidaturilor. 

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș - domnul Péter Ferenc, cu 

efectuarea tuturor demersurilor necesare și parcurgerea procedurilor legale în vederea 

derulării procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant prevăzut la art. 2 alin. (1) 

din prezenta hotărâre, în condițiile de reglementare ale Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.109/2011 și ale dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 25/2012, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei 

economice, precum și Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, Consiliului de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" 

Târgu Mureş și persoanelor nominalizate la art. 2 alin. (2), care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

         Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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Nr. 31185/20.11.2020 

Dosar ______ 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului  

la  Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

 

Finalizarea procedurii de selecție, inițiată în baza Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.88/28.05.2020, respectiv numirea unui administrator neexecutiv-membru al comitetului 

de audit în Consiliul de Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, duce la 

întrunirea condițiilor legale cu privire la numărul minim de 3 administratori, necesar pentru 

funcționarea Consiliului de Administrație al regiei. 

Prin urmare, autoritatea publică județeană urmează să stabilească performanţele aşteptate 

de la organele de administrare şi conducere ale regiei, precum şi politica Consiliului 

Județean Mureș cu privire la obligaţiile specifice legate de asigurarea serviciului public, 

pentru perioada mandatului Consiliului de Administrație. 

Documentul de lucru prin care Consiliul Județean Mureș stabileşte performanţele aşteptate 

de la Consiliul de Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș este 

scrisoarea de aşteptări. 

Obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, derivate din scrisoarea de 

aşteptări vizează perioada 2020-2024, respectiv mandatul actualului consiliu de 

administrație. 

De asemenea este necesară inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de 

administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, absolvent de studii universitare, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RS) Ştiinţe juridice, 

rămas vacant în consiliul de administrație al regiei. 

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

stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la Regia Autonomă „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş. 

 

  PREŞEDINTE 

    Péter Ferenc 
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Nr. 31292 din 20.11.2020 

Dosar : IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului 

 la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

Scrisoarea de aşteptări este definită, prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 

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

completările ulterioare, ca fiind documentul de lucru prin care autoritatea publică 

tutelară stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere 

ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind 

întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, 

pentru o perioadă de cel puţin 4 ani. 

Pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș anterioara scrisoare de așteptări a fost 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.145/2017 privind constituirea 

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș și 

viza iar performanțele așteptate vizau o perioada de 4 ani, până în anul 2020. 

Reînnoirea mandatelor celor doi administratori executivi ai regiei, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.85/28.05.2020 și finalizarea procedurii de selecție, inițiată 

în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.88/28.05.2020, respectiv numirea unui 

administrator neexecutiv-membru al comitetului de audit în Consiliul de Administrație al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, au condus la întrunirea condițiilor legale cu 

privire la numărul minim de 3 administratori, necesar pentru funcționarea Consiliului de 

Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș. 

În acest context sunt necesare unele demersuri pentru execitarea competențelor 

autorității publice tutelare, prevăzute de art.3, pct.1 din Ordonanței de urgență a 

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

demers fiind întocmirea scrisorii de așteptări. 

Scrisoarea de aşteptări constituie o sinteză a aşteptărilor financiare şi nonfinanciare ale 

autorităţii publice tutelare, şi a strategiei guvernamentale în sectorul specific de 

activitate al regiei, cu evidenţierea legăturii dintre acestea şi aşteptările generale ale 

autorităţii publice tutelare de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii 

publice. 

Obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică, derivate din scrisoarea 

de aşteptări vizează perioada 2020-2024 – respectiv mandatul consiliului de administrație. 

Documentul poate cuprinde unele aşteptări pe termen lung ale autorităţii publice tutelare 

şi acţionarilor, care depăşesc orizontul de patru ani pentru care este formulată scrisoarea 

de aşteptări, din perspectiva faptului că se aşteaptă de la organele de administrare şi 

conducere ale întreprinderii publice măsuri şi acţiuni intermediare pe durata celor patru 

ani, care să permită evaluarea unui progres etapizat în atingerea cestor aşteptări pe 
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termen lung, însă în actualul context, cu scăderea drastică a numărului de zboruri, 

interdicții de călătorie și lipsă de predictibilitate, este greu de realizat. 

Un alt demers necesar este inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de 

administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, absolvent de studii 

universitare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RS) 

Ştiinţe juridice, rămas vacant în consiliul de administrație al regiei. 

Consiliul de administrație al regiei va elabora, pe baza scrisorii de așteptări, un plan de  

administrare pentru perioada de mandat. După aprobare, acesta va constitui instrumentul 

de lucru al administratorilor pentru drumul de parcurs de către regie în perioada 

mandatului acestora. 

Competența autorității publice tutelare de numire și revocare a membrilor consiliului de 

administrație la regiile autonome este prevăzută la art.3 lit. b) din Ordonanța de urgență a 

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

modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.5 alin.(3) din același act 

normativ. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare Referatul de aprobare 

nr.31185/20.11.2020 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la 

Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, apreciem că sunt întrunite 

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

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                                Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Dohotariu 

șef serviciu Elena Popa/ 2ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 

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

referatul de aprobare nr. 31185 din 20.11.2020și în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr. 31292 din 20.11.2020 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 din 

26.09.2019, 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:  

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că în speță sunt incidente 

prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin HG nr. 722/2016, ale Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29.02.2012 privind implementarea guvernanței 

corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale 

alin. (2), 

lit. „d” și ale art. 182, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 3, pct. 1, lit. „a” din OUG nr. 109/2011 competența elaborării 

și aprobării scrisorii de așteptări privind dezvoltarea serviciului aeroportuar îndeplinit 

de Regieaparține Consiliului Județean Mureș, ca autoritate publică tutelară. 

Scrisoarea de așteptări reprezintă o orientare spre rezultate generale, cu indicarea unor 

valori orientative, recomandate organelor de administrare și conducere ale 

întreprinderii publice, care împreună cu planul de administrare întocmit de 

administratorii Regiei va sta la baza negocierii indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari, conform prevederilor art. 13 din OUG nr. 109/2011. 

În componența actuală a consiliului de administrație al regiei există două funcțiivacante 

de administrator neexecutiv, un membru al comitetului de audit, precum și 

reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice. 

Potrivit art.64^4, alin.(1) din OUG nr.109/2011 „în caz de vacanţă a unuia sau mai 

multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija 

   Nr. 31348/20.11.2020 

   Dosar nr. IX/B/1 
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autorităţii publice tutelare […]”, sens în care autoritatea publică tutelară emiteactul 

administrativ prin care hotărăşteiniţierea procedurii de selecţie amembrilor consiliului 

pentru posturile vacante, în speță, de administrator neexecutiv, membru al comitetului 

de audit, cu mențiunea că reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice va fi desemnat 

printr-o procedură ce urmează a fi derulată de către acesta. 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din OUG nr.109/2011 „Desemnarea 

membrilor consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii 

prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare. […] 

Pentru desemnarea reprezentantului autorităţii publice tutelare şi a celorlalţi 1 - 5 

administratori, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul deselecţie 

comisia să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, 

persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui 

servicii sunt contractate, în condiţiile legii.” 

Se propune ca procedura a cărei declanșare face obiectul prezentului proiect de 

hotărâre să fie efectuată de către comisia de selecție constituită la nivelul autorității, 

fără contractareaserviciilor unui expert independent în scopul derulării procedurii ori 

pentru asistareacomisiei. 

Menționăm că, în aplicarea prevederilor art.21 din Anexa I la HotărâreaGuvernului 

nr.722/2016, prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.163/26.10.2017 și 

19/28.02.2019, a fost aprobat profilul Consiliului deAdministraţie al Regiei și 

profilulcandidatului pentru postul vacant. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

raportat la prevederile art. 3, pct. 1, lit. „a”, art. 5, alin. (5) și art. 64^4, alin. (1) din 

OUG nr. 109/2011, sunt incidente prevederile art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu 

cele ale alin. (2), lit. „d” și ale art. 182, alin. (1) din Codul administrativ. 

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 și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea 

unor măsuri de asigurare a managementului la Regia Autonomă „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 Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kakasi Andras 
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Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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