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Anexa  

 

Act adițional nr. _____ la 

CONTRACTUL DE MANDAT 

Nr. ______/ ________ 

 

 

În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 42/24.03.2022 

privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș pe perioada de implementare a celor două 

proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 și 

nr.134/2022, și ale art. 17 din contractul de mandat nr. ______/________ 

 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

1. CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1, cod poștal 

540026, telefon: 0265-263211, fax: 0265-268178, având cod fiscal 4322980, cont 

RO03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș, reprezentat prin Péter 

Ferenc, având funcția de președinte, în calitate de MANDANT, 

și  

2. Domnul  ________________________, cetățean român, domiciliat în __________, 

identificat cu ____ seria ____, nr.__________, eliberată la data de ___________ de către 

____________, CNP ___________________, având funcția de 

_________________________ în Consiliul de Administrație al R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureș, în calitate de MANDATAR, 

 

Convin asupra următoarelor:  

 

Art. I. Contractul de mandat nr._______/_______se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. La art. 5, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin.(1^1), având următorul 

cuprins: 

„(1^1) Îndemnizația fixă lunară prevăzută la alin.(1) se majorează cu 20%, pe perioada 

de implementare a proiectelor ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă 

nr. 133/2022 - <<Achiziționare sistem echipamente securitate aeroportuară și realizare 

remiza PSI>> și nr. 134/2022 - <<Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor 

din Master Planul General de Transport>>”; 
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2. După art. 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, având următorul cuprins: 

„Art. 6^1 Gestionează și desfășoară activitățile specifice implementării proiectelor ce 

fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 - <<Achiziționare 

sistem echipamente securitate aeroportuară și realizare remiza PSI>> și nr.134/2022 - 

<<Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de 

Transport>>”. 

Art. II. Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

Încheiat azi ____________2022 

 

MANDANT                                                               MANDATAR 

PREȘEDINTE                                                                       _____________ 

Péter Ferenc        

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Șef serviciu E. Popa 


