
 

Pagina 1/1 

                                                                     

 

HOTĂRÂREA NR. 194 

din 17 decembrie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania” 

Târgu Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33571/11.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.33584/11.12.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.33595/11.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

nr.9070/27.11.2020, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei 

nr.78/26.11.2020, 

Având în vedere dispoziţiile art.18 lit.”i” 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, coroborate cu cele 

ale art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare, 

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

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.I. Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” 

Târgu Mureş cu modificările ulterioare se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2, care 

fac parte din prezenta hotărâre.  

 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane şi Direcţiei economice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi conducerii Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania”Târgu Mureş care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                               Contrasemnează 
Péter Ferenc                                              SECRETAR GENERAL 
                                                                                             Paul Cosma 
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Nr. 33571/11.12.2020 

Dosar VI/D/1 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 

 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome  

"Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/26.04.2018 a fost aprobată organigrama şi 

statul de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, structura 

organizatorică fiind fundamentată pe un număr de 140 de posturi. 

Prin Hotărârea nr.78/26.11.2020, Consiliul de Administraţie al Regiei a aprobat înființarea 

unei structuri organizatorice distincte în organigrama acesteia - Unitatea de Implementare a 

Proiectului, cu un număr de 10 posturi, cu funcționalitate temporară pe perioada 

implementării a două proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

Hotărârea anterior menționată este justificată de către conducerea Regiei prin cele două 

proiecte pentru care urmează să fie accesate fonduri europene nerambursabile prin POIM 

2014-2020:  

- lucrări de infrastructură aeroportuară, respectiv extindere platformă de parcare 

aeronave la minim 7720 mp și extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp – etapa I 

și 

- investiții privind dotări care vizează activitatea aeroportuară din domeniul siguranței și 

securității, respectiv achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de control 

de securitate pentru pasageri, bagaje, marfă, precum și construirea unei remize PSI. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

și  completările ulterioare, prevede la art.173 alin.(2) lit.”c” competența consiliului 

județean de a aproba, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea 

Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu 

Mureş, cu modificările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 33584/11.12.2020 

Dosar : IX.B.1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind 

aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul 

Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/26.04.2018 a fost aprobată organigrama şi 

statul de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, structura 

organizatorică fiind fundamentată pe un număr de 140 de posturi. 

Atât structura organizatorică cât şi statul de funcţii, aprobate prin actul administrativ mai 

sus amintit, au fost modificate ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.169/20.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome 

"Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş. 

Consiliul de Administraţie al Regiei a aprobat, prin Hotărârea nr.78/26.11.2020, înființarea 

Unității de Implementare a Proiectului, ca structură organizatorică distinctă în organigrama 

regiei, care va funcționa temporar, pe perioada implementării proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă, cu un număr de 10 posturi. 

Hotărârea anterior menționată este justificată de către conducerea regiei prin cele două 

proiecte pentru care urmează să fie accesate fonduri europene nerambursabile prin POIM 

2014-2020:  

- lucrări de infrastructură aeroportuară, respectiv extindere platformă de parcare 

aeronave la minim 7720 mp și extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp – etapa I 

și 

- investiții privind dotări care vizează activitatea aeroportuară din domeniul siguranței și 

securității, respectiv achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de control 

de securitate pentru pasageri, bagaje, marfă, precum și construirea unei remize PSI. 

Prin urmare, în conformitate cu dispozițiile art.18, lit.”i” din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al regiei, potrivit cărora Consiliul de Administraţie  „elaborează şi supune 

aprobării Consiliului Judeţean Mureş, organigrama şi statul de funcţii, corespunzător 

necesităţilor activităţii Aeroportului”, cu adresa nr.9070/27.11.2020, propunerea de 

completare a organigramei şi statului de funcţii ale regiei a fost înaintată spre aprobare 

autorității publice tutelare, cu solicitarea de a fi inclusă pe ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului Judeţean Mureş din luna decembrie a.c. 

Menționăm că, personalul din cadrul unității de implementare va gestiona ambele proiecte. 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 

și  completările ulterioare, prevede la art.173 alin.(2) lit.”c” competența consiliului 

județean de a aproba, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes judeţean. 

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

nr.33571/11.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome 

"Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare.  

 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Elena Popa/2ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 49/26.04.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

 

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

referatul de aprobare nr. 33571 din 11.12.2020 și în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr. 33584 din 11.12.2020 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 art. 18,lit. „i” din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 25 din 29 februarie 2012, ale art. 9, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și aleart. 173, 

alin.(1), lit. „a”, coroboratecu cele ale alin. (2) lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, toate cu modificările și completările 

ulterioare. 

Organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureș au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49din 26 aprilie 

2018, iar ulterior modificate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 169 din 

20.12.2019. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că modificarea propusă și însușită 

de Consiliul de administrație al Regieieste configurată pe un număr de 150 

posturi.Potrivit Notei de fundamentare ce stă la baza propuneriide reconfigurarea 

structurii organizatorice, prin aceasta se urmăreștecrearea premiselor de gestionare a 

două proiecte pentru care Regia urmează să acceseze fonduri europene nerambursabile 

prin POIM 2014-2020, iar cheltuielile cu salariile personalului din cadrul unității de 

implementare vor fi cuprinse în bugetul proiectelor și se vor recupera din acesta. 

În aplicarea prevederilor art. 9, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, coroborate cu cele ale 

art. 18, lit. „i”din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei,Consiliul de 

 Nr.33595/11.12.2019 

 Dosar nr.IX/B/1 
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administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru 

realizarea obiectului de activitate, inclusiv elaborarea și supunerea spre aprobare 

Consiliului Județean Mureș a organigramei și statului de funcții, corespunzător 

necesităților activității Regiei. 

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

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

„c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș, în 

calitatea sa de autoritate publică tutelarăaprobă, în condițiile legii, la propunerea 

președintelui consiliului județean, organigrama și statul de funcții, ale regiilor 

autonome de interes județean. 

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, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărârepentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 49/26.04.2018 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale 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  
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Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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