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HOTĂRÂREA NR. 97 
din 24 iunie 2021 

privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit 
în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania  

Târgu Mureș” 
 

 
Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 17301/24.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr. 17309/24.06.2021, 
raportul Serviciului juridic nr. 17315/24.06.2021, precum și avizul comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere rezultatul procedurii de selecție declanșată în baza Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr. 31 din 25.02.2021 privind inițierea procedurii de selecție pentru 
ocuparea unui post de administrator neexecutiv - membru al comitetului de audit, 
vacant în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș”, respectiv Raportul nr. 17141 din 23.06.2021 privind numirile finale în procedura 
de selecție inițiată prin actul administrativ mai sus indicat. 

În conformitate cu dispozițiile art. 3, pct.1, lit. „b” și „d” coroborate cu cele ale art. 5 
alin. (3) și (5) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Luând în considerare prevederile Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 și cele ale 
Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 
29.02.2012 privind implementarea guvernanței corporative la Regia Autonomă 
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 135, alin. (8), 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, 

hotărăște: 

Art.1. (1) Cu data de 25.06.2021, domnul Novák Levente se numește în calitate de 
administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit, în Consiliul de Administrație 
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 
(2) Anterior semnării contractului de mandat prevăzut la art. 2, domnul Novák Levente 
are obligația prezentării la zi a documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de lege. 
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Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractului de mandat între Consiliul Județean Mureș și 
persoana numită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, în calitate de administrator 
neexecutiv - membru al comitetului de audit, în Consiliului de Administrație la Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, cu semnarea contractului 
de mandat prevăzut la alin. (1).  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și Serviciului resurse umane 
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș” și persoanei nominalizate la art.1, care răspunde de aducerea 
ei la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL                                                    
                                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr. 17301/24.06.2021 

Dosar VI/D/1 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit  
în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș” 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 31 din 25.02.2021, s-a aprobat demararea 
procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv – membru al 
comitetului de audit, vacant în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş”.  

Procedura de selecție, derulată de comisia numită prin actul administrativ mai sus 
menționat, s-a finalizat cu Raportul privind numirile finale nr. 17141 din 23.06.2021. 

Prin urmare, având în vedere prevederile art. 44, alin. (7), lit. „a” din Normele 
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, potrivit cărora raportul privind numirile finale se 
transmite „la conducătorul autorităţii publice tutelare, în vederea luării deciziei de 
numire, pentru regiile autonome”, propun numirea domnului Novák Levente în funcția de 
administrator neexecutiv - membru al comitetului de audit pentru care a candidat. 

Competența autorităţii publice tutelare de numire a administratorilor regiei, în baza unei 
selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice, este 
reglementată la art. 5, alin. (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare  

Luând în considerare cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în 
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
 



 

 

 
 
 

Nr. 17309/24.06.2021 
Dosar VI/D/1 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în 
Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.31/25.02.2021 s-a aprobat inițierea procedurii 
de selecție pentru ocuparea unui post de administrator neexecutiv – membru al comitetului 
de audit în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu 
Mureş. 

Același act administrativ stabilește la art.3 faptul că selecția prealabilă a candidaților 
înscriși în procedură va fi efectuată de comisia de selecție nominalizată la art.2 din 
hotărâre. 

În atare situație, în conformitate cu dispozițiile art.12 din Normele metodologice pentru 
stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru 
fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a 
altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016, comisia de selecţie derulează întreaga procedură de selecţie şi 
propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membru în 
consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop. 

Cu privire la derularea procedurii de selecție evidențiem următoarele: 

Până la expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor a fost înregistrat un singur 
dosar de candidatură – nr.14738/31.05.2021, al candidatului Novák Levente, dosar reținut în 
lista lungă întrucât îndeplinea criteriile minime obligatorii stabilite prin HCJM nr.163/2017, 
pentru postul pe care a candidat.  

La finalizarea procedurii de selecție, comisia de selecție a elaborat, în conformitate cu 
prevederile art.44, alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Raportul privind numirile 
finale nr.17141/23.06.2021. 

Cu privire la desemnarea administratorilor regiei, Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare reglementează la art.5, alin.(3) și (5) faptul că, membrii consiliului 
de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară, în baza unei evaluări sau 
selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.44, alin. (7), lit. „a” din Norme, raportul privind 
numirile finale se transmite „la conducătorul autorităţii publice tutelare, în vederea luării 
deciziei de numire, pentru regiile autonome”. 

 



 

 

 

 

 

Întrucât potrivit cerințele legale și/sau cele stabilite de autoritatea publică tutelară pot să 
difere la momentul depunerii dosarului de candidatură de cele de la începutul exercitării 
mandatului, considerăm oportun ca, prin actul administrativ de numire să fie stipulată 
obligația candidatului desemnat de a prezenta la zi, a documentele care dovedesc, 
corespunzător începerii mandatului, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru 
exercitarea mandatului. 

Mai precizăm totodată faptul că, conform prevederilor art.12, alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.109/2011, autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii 
regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care 
constituie anexă la actul administrativ de numire. 

Luând în considerare cele de mai sus și referatul de aprobare nr.17301/2021 privind 
desemnarea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în Consiliul de 
Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania“ Târgu Mureș, apreciem că, sunt 
întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 
 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

                                                                                                              Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2 ex. 
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RAPORT  
privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit 
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. 17301/24.06.2021și în considerarea celor reținute în raportul 
de specialitate nr. 17309/24.06.2021al 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, ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobate prin HGR nr. 722/2016,precum și ale art. 135, alin. 
(8), art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 5, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, desemnarea 
membrilor consiliului de administraţie se face în baza unei evaluări sau selecţii 
prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar 
numirea acestora se face de către autoritatea publică tutelară, conform alin. (3) al 
aceluiași text legal. 

De asemenea, competența de numire în funcție a membrilor Consiliului de administrație 
la Regie și încheierea contractelor de mandat cu administratorii aparține Consiliului 
Județean Mureș ca autoritate publică tutelară, conform dispozițiilor art. 3, pct. 1,lit. „b” 
și „d”, coroborate cele ale art. 12 din OUG nr. 109/2011. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.31 din 25.02.2021 s-a aprobat 
inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator neexecutiv – 
membru al comitetului de audit în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome 
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş. 

Comisia constituită prin actul administrativ mai sus indicat a derulat procedura de selecție, 
fără a fi asistată de un expert independent, potrivit hotărârii autorității publice tutelare, 

Nr. 17315/24.06.2021 

Dosar. IX/B/1 
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 elaborând, în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (7) din Normele metodologice 
pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi 
pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum 
şi a altor măsuri necesare implementării prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă aîntreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 
722/2016, întocmind Raportul nr. 17141 din 23.06.2021privind numirilefinale în procedura 
de selecție inițiată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 31 din 25.02.2021 privind 
inițierea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de administrator neexecutiv - 
membru al comitetului de audit, vacant în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome 
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

Conform dispozițiilor art. 5, alin. (2), lit. „c” din OUG nr. 109/2011, calitatea 
deadministrator la întreprinderile publice este incompatibilă cu calitatea de 
funcţionarpublic sau cu alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare 
sau altor instituții publice, sens în care se impune reglementareasituației candidatului 
desemnat în urma derulării procedurii de selecție pentru a se circumscrieîntocmai 
dispozițiilor mai sus indicate. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității 
publicejudețene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, 
coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d”, din Codul administrativ, consiliul județean 
exercită, în numele judeţului, toate drepturile şiobligaţiile corespunzătoare 
participaţiilordeţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. 

Conform dispozițiilor art. 135, alin. (8) din Codul administrativ ordinea de zi a ședinței 
consiliului județean poate fi suplimentată pentru probleme urgente, cum este și în cazul 
în speță, având în vedere încetarea Contractului de mandat încheiat cu domnul Popa 
Daniel Marius și necesitatea asigurării numărului minim de administratori în Consiliul de 
administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, în raport de 
prevederile art. 15, coroborate cu cele ale art. 19, alin. (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare alRegiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

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 numirea 
unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit 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: ŞefServiciu – Adriana FarkasVerificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 
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