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HOTĂRÂREA NR. 104 
din 24 iunie 2021 

privind stabilirea unor masuri în vederea asigurării managementului la 
R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.16489/16.06.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.16783/18.06.2021, 
raportul Serviciului juridic nr.16853/18.06.2021, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

Luând în considerare notificarea de renunțare la mandatul încredințat, formulată de 
domnul Popa Daniel Marius, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.13394/21.05.2021, precum și prevederile art.18 alin.(1) din Contractul de mandat 
nr.14131/16.04.2020, 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(5) și ale art.644 alin.(1) din OUG nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu  modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.35-37, 39 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 OUG 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 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 dispozițiilor art.173 alin.(1) lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d” şi 
ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se ia act de încetarea Contractului de mandat nr.14131/16.04.2020, cu 
modificările ulterioare, încheiat cu domnul Popa Daniel Marius, administrator executiv – 
vicepreședinte al Consiliului de Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu 
Mureș, prin renunțare la mandatul încredințat, începând cu data de 19.06.2020. 

Art.2. Se aprobă iniţierea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea postului 
vacant de administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş. 
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Art.3. Selecţia prealabilă a candidaţilor înscrişi în procedura organizată potrivit 
prevederilor art.2 din prezenta hotărâre va fi efectuată de comisia de selecţie 
constituită conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Anunţul privind procedura de selecţie inițiată potrivit art.2 din prezenta hotărâre  
se va publica, prin grija Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire 
şi pe pagina de internet a Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, prin 
grija conducerii R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, în condițiile legii. 

Art.5. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş - domnul Péter Ferenc, 
cu efectuarea tuturor demersurilor necesare şi derularea procedurilor legale în vederea 
derulării procedurii de selecție pentru ocuparea postului devenit vacant potrivit art.1 
din prezenta hotărâre,  în condiţiile de reglementare ale OUG nr.109/2011 şi ale 
dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania” 
Târgu Mureş, Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş şi persoanelor nominalizate la art.3, care răspund de ducerea la 
îndeplinire a măsurilor stabilite. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL                                                    
                                                                                                                   Paul Cosma 
 

 



 

Pagina 1/2 
 

Nr. 16489/16.06.2021 

Dosar IX/B/1 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind stabilirea unor masuri în vederea asigurării managementului la 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 
 
 

 

În Consiliul de Administraţie al R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, constituit în 
temeiul OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, şi ale Cap.X – Organele de conducere, din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al RA ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, 
aprobat prin HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
posturi de administrator executiv – președinte și vicepreședinte și un post de administrator 
neexecutiv, membru al comitetului de audit sunt ocupate, în baza contractelor de mandat 
încheiate pentru intervalul 01.06.2020-31.05.2024.  

Prin adresa înregistrată la registratura Consiliul Județean Mureș sub nr.13394/21.05.2021, 
domnul Popa Daniel Marius ne-a notificat cu privire la renunțarea la mandatul încredințat, 
începând cu data de 19.06.2021. 

În conformitate cu prevederile art.18 alin.(1) din Contractului de mandat 
nr.20570/29.09.2017: 
„Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că, acesta își poate înceta efectele în 
una sau mai multe din următoarele situații: […] 
c) renunțarea de către mandatar la mandatul încredințat”. 

Potrivit art.644 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 autorităţii publice 
tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.” 

Pentru derularea procedurii de selecție în scopul ocupării funcției de administrator executiv - 
vicepreședinte al Consiliului de administrație devenită vacantă, sunt necesare mai multe 
demersuri prevăzute de dispozițiile legale în materie, astfel: 

 emiterea actului administrativ prin care, autoritatea publică tutelară hotărăşte 
iniţierea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant, în conformitate cu 
prevederile art. 644 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011; 

 înfiinţarea comisiei de selecţie prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, 
respectiv decizia ca, în procesul de selecţie, comisia să fie asistată sau ca selecţia să 
fie efectuată de un expert independent, conform prevederilor art.5 alin.(5) din OUG 
nr.109/2011 și ale art.11 alin.(1) 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 
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privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.722/2016. 

Menționăm că, propunerea cuprinsă în proiectul de hotărâre vizează derularea procedurii 
prin comisia de selecție, fără contractarea serviciilor unui expert independent în scopul 
derulării procedurii ori pentru asistarea comisiei. 

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.”a” 
coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d” şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea unor masuri în 
vederea asigurării managementului la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş. 

 

       

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````         1/2 
                                                                                                                                                                                                       1/2 

 

Nr. 16783 din 18.06.2021 
Dosar : VI/D/1 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind stabilirea unor masuri în vederea asigurării managementului la 
R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a fost 
constituit, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Cap.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 
privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

În componenţa actuală a consiliului de administraţie al regiei se regăsește funcția de 
administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de administrație al Regiei, ocupată de 
domnul Popa Daniel Marius, în temeiul Contractului de mandat nr.14131/229.05.2020, așa 
cum a fost modificat prin Actul adițional nr.1 la contract. 

Durata mandatului a fost stabilită prin contractul de mandat mai sus menționat pentru 
intervalul 01.06.2020– 31.05.2024. 

Sub numărul 13394/21.05.2021, domnul Popa Daniel Marius ne-a notificat cu privire la 
renunțarea la mandatul de administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de 
administrație al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, începând cu data de 19.06.2021, 
cu respectarea termenului de preaviz de 30 de zile prevăzut la art.18 alin.(2) din contract.  

Menționăm că, în conformitate cu dispozițiile Art.18 alin.(1), lit.”c” din Contractului de 
mandat nr.14131/2020: 
 „Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele 
în una sau mai multe din următoarele situații: 
[…] 
c) renunțarea de către mandatar la mandatul încredințat” 

La momentul notificării, în cadrul consiliului de administrație al regiei erau vacante o 
funcție de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit care, deși a mai făcut 
obiectul unei proceduri de selecție, nu s-a ocupat precum și funcția de administrator 
neexecutiv – reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. 

Pentru prima dintre cele două posturi vacante prin HCJM nr.31/2021 s-a aprobat 
declanșarea procedurii de selecție însă, nu avem la acest moment desemnat un 
reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, deși s-au făcut solicitări în acest sens. 

Prin urmare, considerăm necesară demararea procedurii de selecție pentru ocuparea 
funcției devenite vacante și încheierea unui contract de mandat pentru perioada rămasă din 
actualul mandat al Consiliu de Administrație al regiei, respectiv până la data de 31.05.2024.  
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Decizia de declanșare a procedurii de selecție are ca temei legal dispozițiile 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, potrivit cărora: 
„În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie 
se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la 
vacantare.” 

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art.5 din actul normativ mai sus enunțat 
membrii consiliului de administraţie se numesc de autoritatea publică tutelară.  

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
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 de 
selecţie 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.” 

Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică prin grija 
autorităţii publice tutelare în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare cu largă 
răspândire şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a 
întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile care trebuie întrunite de 
candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea 
principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. 

Menționăm că, în aplicarea prevederilor art.21 din Anexa I la Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 163/26.10.2017 privind 
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului 
de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, s-a aprobat profilul 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş. 

Prin același act administrativ a fost aprobat și profilul candidatului pentru poziţia de 
administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, devenită vacantă prin 
încetarea mandatului domnului Popa daniel Marius. 

Prin urmare, în derularea procedurii de selecție, comisiei de selecție va analiza dosarele de 
candidatură și declaraţiei de intenţie prin integrarea rezultatelor analizei în profilului  
candidatului aprobat de autoritatea tutelară prin actul administrativ mai sus amintit.  

Luând în considerare referatul de aprobare nr.16489/16.06.2021 privind stabilirea unor 
măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu 
Mureş, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru supunerea spre dezbatere și 
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 privind stabilirea unor masuri în vederea asigurării 
managementului la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr. 16489/16.06.2021 şi în considerarea celor reținute în raportul de 
specialitate nr. 16783/18.06.2021 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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.18 alin.(1) lit.„c” din 
Contractul de mandat nr.20570/29.09.2017 încheiat cu domnul Popa Daniel Marius, ale 
art.5 alin.(5) și art.644 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.35-37, 39 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 OUG 
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016, art.1382 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(1) 
lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania„ Târgu Mureş a 
fost constituit, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, şi ale 
Cap.X – Organele de conducere, din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei 
Autonome Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, aprobat prin HCJM nr.25/2012 privind 
implementarea guvernanţei corporative la R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin notificarea înregistrată sub nr. 13394/21.05.2021, domnul Popa Daniel Marius ne-a 
comunicat renunțarea la mandatul de administrator executiv – vicepreședinte al 
Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, începând cu data 

Nr. 16853/18.06.2021 

Dosar nr. IX/B/1 
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de 19.06.2021, cu respectarea termenului de preaviz de 30 de zile prevăzut la art.18 
alin.(2) din contract. 

Menționăm faptul că, renunțarea la mandatul încredințat, în conformitate cu prevederile 
art.18 alin.(1) din contractul de mandat, constituie un caz de încetare a acestuia. 

Astfel, în componenţa actuală a consiliului de administraţie al regiei devine vacantă o 
funcție de administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de Administrație al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș. 

Potrivit art.644 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 autorităţii 
publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”, sens în care autoritatea 
publică tutelară emite actul administrativ prin care hotărăşte iniţierea procedurii de 
selecţie a membrilor consiliului pentru posturile vacante. 

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 (…)”, 
care se înființează tot prin act administrativ emis de autoritatea publică tutelară. 

Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică prin grija 
autorităţii publice tutelare în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare cu largă 
răspândire şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a 
întreprinderii publice, în conformitate cu prevederile art.39 Normelor 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 OUG nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016. 

Criteriile de selecţie a administratorilor sunt stabilite potrivit normelor mai sus arătate, 
cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome şi a 
cerinţelor din scrisoarea de aşteptări. 

Menționăm că, în aplicarea prevederilor art.21 din Anexa I la Hotărârea Guvernului 
nr.722/2016, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 163/26.10.2017 privind 
stabilirea unor măsuri pentru finalizarea procedurii de selecţie a unor membri ai 
Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, s-a aprobat 
profilul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureş. 

Postul vacant de administrator executiv este unul independent, în sensul prevederilor art. 
138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar 
dispozițiile legale ale art.5 alin.(2) din OUG nr. 109/2011, prevăd ca cerință de ocupare a 
acestuia „experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau 
societăți, inclusiv societăți din sectorul privat”, precum și faptul că acesta nu poate fi 
funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau 
al altor instituții publice. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
raportat la prevederile actelor normative la care am făcut mai sus referire, sunt aplicabile 
prevederile art.173 alin.(1) lit.„a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit cărora consiliul judeţean exercită atribuții privind înfiinţarea, organizarea şi 
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funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

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. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind stabilirea  
unor masuri în vederea asigurării managementului la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu 
Mureş, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de 
specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 
Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu 
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