
 

 

 

                PROIECT 
         ROMÂNIA       

     JUDEŢUL MUREŞ        
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                          

 
 

       H O T Ă R Â R E A   NR.____ 

din 31 mai 2012 
privind constituirea Consiliului de Administraţie 

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 

Văzând Expunerea de motive nr.9723 din 29 mai 2012 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

 

Urmând procedura reglementată de prevederile art. 43 alin. (8) şi (10) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 116/2006, 
 
Având în vedere rezultatul selecţiei efectuate de comisia de selecţie prealabilă a 

candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 
Mureş, constituită prin HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, consemnat în procesul – verbal privind rezultatul obţinut 

de candidaţii participanţi la procedura de selecţie, 
 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, precum şi a HCJM nr.25/2012 privind implementarea guvernanţei 
corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, 

 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. „a” şi „d”, ale alin.(2) lit.”d” şi ale art.97 
coroborat cu art.43 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 h o t ă r ă ş t e :  

 

Art.1. Se constituie Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, în următoarea structură şi componenţă: 

 
 Domnul Poruţiu Mihai - preşedinte al Consiliului de Administraţie, administrator executiv, 

reprezentant al autorităţii publice tutelare; 

 Domnul Peti Andrei - vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie - administrator 

executiv; 

 Doamna Maria Spinei – membru al comitetului de audit – administrator neexecutiv; 

 Domnul Dorin Ivaşcu - membru al comitetului de audit – administrator neexecutiv; 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice. 
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Art.2. Consiliul de Administraţie al RA „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, se 
completează cu reprezentantul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. 

 
Art.3. Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş numit în condiţiile prezentei hotărâri îşi începe mandatul pe data de 01.06.2012, dată 
începând cu care mandatul actualului Consiliu de Administraţie încetează şi Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş cu  nr.25/2011 intră în vigoare. 
 
Art.4. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean Mureş şi 

administratorii desemnaţi în condiţiile prezentei hotărâri, în forma prevăzută în anexele 1 - 3 . 
 (2) Se mandatează doamna Lokodi Edita Emöke – Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea contractelor de mandat prevăzute la alin.(1) 

 
 Art.5. În termen de maxim 90 de zile de la constituire, Consiliul de Administraţie al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş va prezenta Consiliului Judeţean Mureş spre aprobare, în 

condiţiile legii, următoarele:  
 Planul de administrare 
 Organigrama 

 Statul de funcţii  
 Numărul de personal. 

 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, R.A. 

"Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, membrilor Consiliului de Administraţie desemnat prin 

HCJM nr.69/2009, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi 
membrilor Consiliului de Administraţie desemnat prin prezenta hotărâre nominalizaţi la art.1, 
care vor răspunde de  ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. 

   
 
 

 
 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E,  

                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE    
Lokodi Edita Emöke                       SECRETAR,  
 

              Aurelian Paul Cosma 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
                      ROMÂNIA 

             JUDEŢUL MUREŞ  
           CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
     Nr. 9723 din  29 mai 2012 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie al  

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş  
 

 

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 - privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.25 din 29 februarie 2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş s-a aprobat iniţierea procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor 

pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, s-a 

aprobat componenţa Comisiei de selecţie prealabilă a candidaţilor, precum şi faptul că această 

comisie va fi asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, 

desemnat în condiţiile legii. 

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş mai sus menţionată, 

în conformitate cu prevederile art.104, alin.(1), lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş a ilă a candidaţilor constituirea

, în 

următoarea structură: 

 1 (un) post administrator executiv, preşedinte al Consiliului de Administraţie, reprezentant 

al autorităţii publice tutelare; 

 3 (trei) posturi administratori, din afara autorităţii publice tutelare sau al altor instituții 

publice, din care: 

- un post administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie; 

- două posturi administratori neexecutivi, membri ai comitetului de audit.  

Această structură a Consiliului de Administraţie urmează a fi completată cu încă un 

membru neexecutiv - reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, care va fi desemnat de către 

acesta. În acest sens şi având în vedere prevederile O.M.F.P. nr.374/20.03.2012 privind 

aprobarea Metodologiei privind modul de evaluare/selecţie prealabilă, cu adresa nr.8218/2012, 

Consiliul Judeţean Mureş a solicitat Ministerului Finanţelor Publice desemnarea reprezentantului 

său în Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

În conformitate cu prevederile art.5, alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011, 

anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie a fost publicat în trei  ziare 

economice şi/sau financiare cu largă răspândire – ziarul „Bursa”, „Ziarul Financiar”, „Curierul 

Naţional”, presa locala (Zi de Zi şi Népújság), precum şi pe pagina de internet a R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş şi respectiv a Consiliului Judeţean Mureş, sens în care, a fost asigurată 

transparenţa şi publicitatea procedurii de selecţie prealabilă 

Pe parcursul derulării procedurii, în conformitate cu prevederile art.3, alin.(2) din HCJM 

nr.25/2012, comisia a fost asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor 



 

umane - societate desemnată cu respectarea dispoziţiilor legale, a cărei raport final este ataşat 

prezentei expuneri de motive împreună cu rezultatul evaluării candidaţilor înscrişi în procedura 

de selecţie prealabilă, care a fost făcut public prin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş. 

Pentru toate considerentele mai sus arătate, fiind finalizată procedura de selecţie 

prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul 
Transilvania" Tîrgu Mureş, se impune constituirea de urgenţă a acestui organ de conducere al 
regiei în structura legală reglementată de OUG nr.109/2011, pentru instituirea unui management 

performant care să aplice de îndată noul mecanism de guvernare corporatistă reglementat prin 
această ordonanţă. 

În sensul mai sus arătat, menţionăm faptul că R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureş nu 

– şi respectă obligaţia de transmitere trimestrială, până la data de 10 a lunii următoare a 

încheierii trimestrului, a raportului privind modul de respectare a prevederilor HCJ nr.107/2011 

privind încredinţarea serviciului de interes economic general, fapt ce ne pune în imposibilitatea 

respectării dispoziţiilor legale în materie, în condiţiile existenţei unor acţiuni în instanţă legate de 

activitatea aeroportuară şi a supravegherii instituite de Consiliul Concurenţei cu privire la 

finanţarea R.A. Aeroportul Tîrgu Mureş. 

Totodată, deşi s-a solicitat în repetate rânduri prezentarea unor date şi informaţii reale, 

cuantificabile şi coerente, atât pentru fundamentarea şi susţinerea indicatorilor financiari 

prevăzuţi în BVC, cât şi pentru corelarea acestora cu activităţile desfăşurate şi tarifele practicate, 

acestea nu ne-au fost comunicate, ori, în lipsa documentelor mai sus menţionate, suntem în 

imposibilitatea de a promova şi susţine proiectele de hotărâri în Consiliul Judeţean în vederea 

aprobării tarifelor pentru serviciile aeroportuare şi a finanţării regiei, situaţie de neacceptat. 

 

Pentru argumentele mai sus relevate, se impune supunerea spre dezbatere şi aprobare a 
proiectului de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, anexat, după procedura reglementată de prevederile art. 
43 alin. (8) şi (10) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 116/2006. 
 

 

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE                            SECRETAR       
                                    

                Lokodi Edita Emöke                   Paul Cosma 

 
 

 
 
 

Întocmit: Genica Nemeş - şef serviciu Juridic şi Contencios                         
Verificat: Iosib Viorel – director executiv 
 

 
 



 

 
 

ANEXA nr.1 
la H.C.J. nr.____ / 31 mai 2012 

 
 

CONTRACT DE MANDAT 
Nr. ………/………….. 

 
 

I. PREAMBUL 
Având în vedere dispoziţiile Art.12 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „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” şi cele ale Art.22 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25 din 29 februarie 2012 privind 
implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, precum şi 
prevederile OUG nr.79/2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori 
economici,  

 
II. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, cod 

poştal 540026, telefon: 0265-263211, fax: 0265-268178, având cod fiscal 4322980, cont 
RO03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş, reprezentat prin Lokodi 
Edita Emőke, având funcţia de preşedinte, în calitate de MANDANT, 

 
şi  
 
2. Domnul _________________, cetăţean român, domiciliat în _____________, identificat 

cu C.I. seria ___, nr. _________, eliberat la data de _________________ de către 
_______________________, CNP ___________________, având funcţia de administrator 
executiv – Preşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu 
Mureş, în calitate de MANDATAR, 

 
au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea 

următoarelor clauze: 
 
III.OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.1. (1) În urma acordului de voinţă intervenit între părţi, Consiliul Judeţean Mureş 
încredinţează mandatarului conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii Regiei Autonome 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, (Regiei), pentru realizarea obiectului de activitate al 
acesteia, pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul 
contract, în schimbul unei remuneraţii, potrivit celor convenite în prezentul contract. 

(2) Mandatarul reprezintă regia autonomă în raporturile cu terţii şi poartă întreaga 
răspundere pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare a regiei autonome.  

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
Art.2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării 

acestuia. 
Art.3. În condiţiile îndeplinirii de către mandatar a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, la expirarea termenului, părţile vor putea conveni, prin act adiţional, prelungirea 
contractului pe o durată care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin prezentul contract. 

Art.4. Prezentul contract nu este şi nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite 
în componenţa consiliului de administraţie, pe toată durata de valabilitate a acestui contract. 



 

Art.5. Neîndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzute în anexă, independent de 
acţiunea/ inacţiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului de mandat. 

 
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI 
Art.6. Mandatarul are următoarele drepturi: 
(1) Primirea unei remuneraţii, constând într-o indemnizaţie lunară brută de ______ lei. 

Indemnizaţia lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorităţii publice 
tutelare, urmând să se încheie act adiţional la prezentul contract. În caz de neîndeplinire a 
criteriilor, indemnizaţia lunară acordată se diminuează proporţional. 

(2) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, 
transport şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, în 
limitele stabilite prin bugetele anuale. 

(3) Drept de informare nelimitată asupra activităţii regiei autonome, având acces la toate 
documentele acesteia. 

(4) Concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an. 
Art.7. Mandatarul are obligaţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Regiei,  sens în care este dator: 
1) Să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Mandatarul nu 

îşi încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod 
îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Regiei şi pe baza unor informaţii adecvate. 

2) Să aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanţă ale Regiei, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul contract. În acest scop, mandatarul are 
următoarele atribuţii: 

a) reprezintă regia autonomă în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
b) încheie actele juridice, în numele şi pe seama regiei autonome, conform legii; 
c) asigură convocarea consiliului de administraţie a Regiei; 
d) pune la dispoziţia Consiliului de administraţie toate documentele şi informaţiile necesare 

pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la ordinea de zi 
cu cel puţin 72 de ore înainte de data şi ora programată pentru ţinerea şedinţei, în cazuri 
excepţionale (şedinţe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore 

e) elaborează şi pune în aplicare planul de administrare, care include strategia de 
administrare a Regiei pe durata mandatului; 

f) propune modificarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare în 
sensul îmbunătăţirii acestora; 

g) numeşte conducătorii structurilor funcţionale ale regiei; 
h) organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului Regiei, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei muncii, a reglementărilor specifice activităţii Regiei şi a contractului 
colectiv de muncă; 

i) negociază contractul colectiv de muncă şi supune aprobării Consiliului de administraţie 
încheierea acestuia; 

j) duce la îndeplinire întocmai şi la timp hotărârile Consiliului de administraţie al Regiei şi 
ale autorităţilor tutelare; 

k) alte prerogative încredinţate de autoritatea publică tutelară sau prevăzute de lege şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei; 

3) Să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul Judeţean şi/sau de Consiliul de 
administraţie şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora; 

4) Să prezinte trimestrial Consiliului de administraţie al Regiei un raport privind activitatea 
de conducere executivă şi cu privire la evoluţia acesteia, incluzând schimbările semnificative în 
situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa Regiei sau 
perspectivele sale strategice. 

5) Să comunice autorităţii publice tutelare raportul prevăzut la alin. (4), cu aceeaşi 
regularitate, inclusiv situaţia economico-financiară a Regiei, stadiul realizării investiţiilor, 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi 
certificate de comitetul de audit. 



 

6) Să supună aprobării Consiliului de administraţie orice tranzacţie care are o valoare, 
individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. 

(7) Să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită 
fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-
financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al 
ministrului finanţelor publice sau prin circulare. 

(8) Să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane. 
 
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDANTULUI 

Art.8. Mandantul are următoarele drepturi: 
a) să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, prevăzute 

în anexa la contract; 
b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizaţiei cuvenite, în caz de neîndeplinire 

culpabilă a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, stabilite prin anexa la prezentul contract; 
c) să solicite şi să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situaţia economico 

financiară a regiei şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 
Art.9. Mandantul are următoarele obligaţii: 
a) să asigure mandatarului deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea 

activităţii regiei autonome, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Regiei şi de prezentul contract; 

b) să plătească mandatarului toate drepturile cuvenite potrivit art. 6 din prezentul contract; 
 
VII. OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 

Art.10. Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică, 
principalele rezultate ale Regiei, pe care mandatarul se angajează să le obţină prin conducerea, 
gestionarea şi organizarea activităţii acesteia şi sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul contract de mandat.  

Art.11. Criteriile şi obiectivele de performanţă se actualizează anual în termen de 30 de zile 
de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, încheindu-se act adiţional la prezentul 
contractul. 

Art.12. Modificările şi completările ulterioare, în timpul unei execuţii bugetare, se fac prin 
corelarea cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică. 

 
VIII. LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE 

Art.13. (1) Mandatarul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în 
interesul Regiei şi să îşi exercite mandatul cu loialitate. 

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor întreprinderi concurente, 
cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu regia autonomă. 

(3) Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi 
asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv. 

Art.14. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze 
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Regiei la care are acces în 
calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligaţie se menţine 
şi pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract. 

 
IX. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

Art.15. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Forţa majoră apără părţile de 
răspundere potrivit prevederilor Codului civil. 

Art.16. Aprecierea activităţii mandatarului se face prin analizarea gradului global de 
îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

Art.17. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor 
legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor 
Consiliului de administraţie şi a celor adoptate de autoritatea publică tutelară. 



 

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse regiei autonome prin orice act al său 
contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau 
neglijentă a fondurilor regiei autonome şi/ sau penal, după caz. 

Art.18. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 
comise de mandatar prin depăşirea mandatului încredinţat. 

 
X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Art.19. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu 
acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii 
acestuia, care îi sunt aplicabile. 

 
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.20. (1) Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 
efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au renegociat în 
vederea prelungirii; 

b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri: 
- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevăzute în contract; 
- nerespectarea hotărârilor consiliului de administraţie sau ale autorităţii publice tutelare; 
- nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă Regiei şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia; 
c) renunţarea de către mandatar la mandatul încredinţat; 
d) acordul de voinţă al părţilor semnatare; 
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege; 
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului; 
g) promovarea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea 

autorităţii publice tutelare; 
h) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanţă stabilite în contract; 
i) neacceptarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite de autoritatea publică 

tutelară în condiţiile art. 12 din prezentul contract. 
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. „b” şi „c”, termenul de preaviz este de 30 zile de la 

notificare. 
Art.21. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului 

toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale. 
 
XII. LITIGII 
Art.22. (1) Prezentul contract este guvernat de legislaţia română . 
(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 

clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unei clauze compromisorii, 
litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente române. 

 
XIII. DISPOZIŢII FINALE 
Art.23. Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de protecţie 

din partea autorităţii publice tutelare, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care 
face parte Regia, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizaţii legal 
constituite. 

Art.24. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale nr.15/1990, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, 
republicată,cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei, 
precum şi cu prevederile Codului civil. 

Art.25. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 



 

(2) Contractul se depune, împreună cu semnăturile părţilor, spre înregistrare la oficiul 
registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul Regiei, în termen de 15 zile de la 
semnare. 

Art.26. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod 
expres mandatul dat de mandant, în condiţiile legii. 

 
Încheiat azi ……………….. 
 

MANDANT 

 
PREŞEDINTE 

Lokodi Edita Emőke 
 
 
 

SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 

 
 
 

Director economic 
Bartha Iosif 

MANDATAR 

 
 

 

 

Viză juridică 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
ANEXA nr.2 

la H.C.J. nr.____ / 31 mai 2012 
 
 
 

CONTRACT DE MANDAT 
Nr. ………/………….. 

 
 

I. PREAMBUL 
Având în vedere dispoziţiile Art.12 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „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” şi cele ale Art.22 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25 din 29 februarie 2012 privind 
implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, precum şi 
prevederile OUG nr.79/2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori 
economici,  

 
II. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, cod 

poştal 540026, telefon: 0265-263211, fax: 0265-268178, având cod fiscal 4322980, cont 
RO03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş, reprezentat prin Lokodi 
Edita Emőke, având funcţia de preşedinte, în calitate de MANDANT, 

şi  
 
2. Domnul _________________, cetăţean român, domiciliat în _____________, identificat 

cu C.I. seria ___, nr. _________, eliberat la data de _________________ de către 
_______________________, CNP ___________________, având funcţia de administrator 
executiv – Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu 
Mureş, în calitate de MANDATAR, 

 
au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea 

următoarelor clauze: 
 
III.OBIECTUL CONTRACTULUI  

Art.1. (1) În urma acordului de voinţă intervenit între părţi, Consiliul Judeţean Mureş 
încredinţează mandatarului conducerea, organizarea şi gestionarea activităţii Regiei Autonome 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, (Regiei), pentru realizarea obiectului de activitate al 
acesteia, pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul 
contract, în schimbul unei remuneraţii, potrivit celor convenite în prezentul contract. 

(2) Mandatarul este înlocuitorul de drept al preşedintelui Consiliului de administraţie în 
cazul în care acesta lipseşte sau nu-şi poate exercita mandatul, precum şi în cazul vacantării 
postului de preşedinte, exercitând provizoriu atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Regiei. 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
Art.2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării 

acestuia. 
Art.3. În condiţiile îndeplinirii de către mandatar a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, la expirarea termenului, părţile vor putea conveni, prin act adiţional, prelungirea 
contractului pe o durată care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin prezentul contract. 



 

Art.4. Prezentul contract nu este şi nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite 
în componenţa Consiliului de administraţie, pe toată durata de valabilitate a acestui contract. 

Art.5. Neîndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzute în anexă, independent de 
acţiunea/ inacţiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului de mandat. 

 
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI 
Art.6. Mandatarul are următoarele drepturi: 
(1) Primirea unei remuneraţii, constând într-o indemnizaţie lunară brută de ______ lei. 

Indemnizaţia lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorităţii publice 
tutelare, urmând să se încheie act adiţional la prezentul contract. În caz de neîndeplinire a 
criteriilor, indemnizaţia lunară acordată se diminuează proporţional. 

(2) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, 
transport şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, în 
limitele stabilite prin bugetele anuale. 

(3) Drept de informare nelimitată asupra activităţii regiei autonome, având acces la toate 
documentele acesteia. 

(4) Concediu de odihnă de 25 zile lucrătoare pe an. 
Art.7.(1) Mandatarul are obligaţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Regiei, sens în care, este dator: 
a) Să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Mandatarul nu 

îşi încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod 
îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Regiei şi pe baza unor informaţii adecvate. 

b) Să aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanţă ale Regiei, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul contract. 

c) Să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul Judeţean şi/sau de Consiliul de 
administraţie şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora; 

d) Să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane. 
(2) În situaţia în care preşedintele Consiliului de administraţie lipseşte sau nu-şi poate 

exercita mandatul, precum şi în cazul vacantării postului de preşedinte mandatarul are 
următoarele atribuţii: 

a) reprezintă regia autonomă în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
b) încheie actele juridice, în numele şi pe seama regiei autonome, conform legii; 
c) asigură convocarea Consiliului de administraţie a Regiei; 
d) pune la dispoziţia Consiliului de administraţie toate documentele şi informaţiile necesare 

pentru cunoaşterea şi analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la ordinea de zi 
cu cel puţin 72 de ore înainte de data şi ora programată pentru ţinerea şedinţei, în cazuri 
excepţionale (şedinţe extraordinare), această durată poate fi redusă la 24 de ore 

e) elaborează şi pune în aplicare planul de administrare, care include strategia de 
administrare a Regiei pe durata mandatului; 

f) propune modificarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare în 
sensul îmbunătăţirii acestora  

g) numeşte conducătorii structurilor funcţionale ale regiei; 
h) organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului Regiei, cu respectarea 

prevederilor legislaţiei muncii, a reglementărilor specifice activităţii Regiei şi a contractului 
colectiv de muncă; 

i) negociază contractul colectiv de muncă şi supune aprobării Consiliului de administraţie 
încheierea acestuia; 

j) duce la îndeplinire întocmai şi la timp hotărârile Consiliului de administraţie al Regiei şi 
ale autorităţilor tutelare; 

k) alte prerogative încredinţate de autoritatea publică tutelară sau prevăzute de lege şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei; 

l) să prezinte trimestrial Consiliului de administraţie al Regiei un raport privind activitatea de 
conducere executivă şi cu privire la evoluţia acesteia, incluzând schimbările semnificative în 
situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa Regiei sau 
perspectivele sale strategice. 



 

m) să comunice autorităţii publice tutelare raportul prevăzut la lit. „l”, cu aceeaşi 
regularitate, inclusiv situaţia economico-financiară a Regiei, stadiul realizării investiţiilor, 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi 
certificate de comitetul de audit. 

n) supune aprobării Consiliului de administraţie orice tranzacţie care are o valoare, 
individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro; 

o) să transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită 
fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-
financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi la termenele stabilite prin ordin al 
ministrului finanţelor publice sau prin circulare, 

pe care le exercită în limita mandatului dat în acest sens de către Preşedinte/autoritate 
tutelară, după caz, în condiţiile legii. 

 
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDANTULUI 
Art.8. Mandantul are următoarele drepturi: 
a) să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, prevăzute 

în anexa la contract; 
b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizaţiei cuvenite, în caz de neîndeplinire 

culpabilă a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, stabilite prin anexa la prezentul contract; 
c) să solicite şi să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situaţia economico 

financiară a regiei şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 
Art.9. Mandantul are următoarele obligaţii: 
a) să asigure mandatarului deplina libertate în organizarea şi gestionarea activităţii regiei 

autonome, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei 
şi de prezentul contract; 

b) să plătească mandatarului toate drepturile cuvenite potrivit art. 6 din prezentul contract; 
 
VII. OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 

Art.10. Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică, 
principalele rezultate ale Regiei, pe care mandatarul se angajează să le obţină prin organizarea 
şi gestionarea activităţii acesteia şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul contract de mandat.  

Art.11. Criteriile şi obiectivele de performanţă se actualizează anual în termen de 30 de zile 
de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, încheindu-se act adiţional la prezentul 
contractul. 

Art.12. Modificările şi completările ulterioare, în timpul unei execuţii bugetare, se fac prin 
corelarea cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică. 

 
VIII. LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE 
Art.13. (1) Mandatarul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în 

interesul Regiei şi să îşi exercite mandatul cu loialitate. 
(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor întreprinderi concurente, 

cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu Regia. 
(3) Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi 

asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv. 
Art.14. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze 

confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Regiei la care are acces în 
calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligaţie se menţine 
şi pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract. 

 
IX. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
Art.15. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în 

prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Forţa majoră apără părţile de 
răspundere potrivit prevederilor Codului civil. 



 

Art.16. Aprecierea activităţii mandatarului se face prin analizarea gradului global de 
îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

Art.17. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor 
legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor 
Consiliului de administraţie şi a celor adoptate de autoritatea publică tutelară. 

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse regiei autonome prin orice act al său 
contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau 
neglijentă a fondurilor regiei autonome şi/ sau penal, după caz. 

Art.18. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 
comise de mandatar prin depăşirea mandatului încredinţat. 

 
X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art.19. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu 

acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 
(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii 

acestuia, care îi sunt aplicabile. 
 
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art.20. (1) Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 

efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii: 
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au renegociat în 

vederea prelungirii; 
b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri: 
- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevăzute în contract; 
- nerespectarea hotărârilor Consiliului de administraţie sau ale autorităţii publice tutelare; 
- nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă Regiei, a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia şi a prevederilor prezentului contract; 
c) renunţarea de către mandatar la mandatul încredinţat; 
d) acordul de voinţă al părţilor semnatare; 
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege; 
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului; 
g) promovarea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea 

autorităţii publice tutelare; 
h) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanţă stabilite în contract; 
i) neacceptarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite de autoritatea publică 

tutelară în condiţiile art. 12 din prezentul contract. 
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. „b” şi „c”, termenul de preaviz este de 30 zile de la 

notificare. 
Art.21. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului 

toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale. 
 
XII. LITIGII 

Art.22. (1) Prezentul contract este guvernat de legislaţia română . 
(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 

clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unei clauze compromisorii, 
litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente române. 

 
XIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.23. Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de protecţie 
din partea autorităţii publice tutelare, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care 
face parte Regia, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizaţii legal 
constituite. 

Art.24. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale nr.15/1990, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, 



 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei, 
precum şi cu prevederile Codului civil. 

Art.25. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
(2) Contractul se depune, împreună cu semnăturile părţilor, spre înregistrare la oficiul 

registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul Regiei, în termen de 15 zile de la 
semnare. 

Art.26. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul  a acceptat în mod 
expres mandatul dat de mandant, în condiţiile legii. 

 
Încheiat azi ……………….. 
 

MANDANT 

 
PREŞEDINTE 

Lokodi Edita Emőke 
 
 
 

SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 

 
 
 

Director economic 
Bartha Iosif 

MANDATAR 

 
Viză juridică 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

ANEXA nr.3 
la H.C.J. nr.____ / 31 mai 2012 

 
CONTRACT DE MANDAT 

Nr. ………/………….. 
 
 
I. PREAMBUL 

Având în vedere dispoziţiile art.12 alin. (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, potrivit cărora „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” şi cele ale art.22 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25 din 29 februarie 2012 privind 
implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, precum şi 
prevederile  OUG nr.79/2008 privind măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori 
economici,  

 
II. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1. CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, cod 

poştal 540026, telefon: 0265-263211, fax: 0265-268178, având cod fiscal 4322980, cont 
RO03TREZ47624510220XXXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş, reprezentat prin Lokodi 
Edita Emőke, având funcţia de preşedinte, în calitate de MANDANT, 

şi  
 
2.D-na./Dl. _________________, cetăţean român, domiciliat în _____________, identificat 

cu C.I. seria ___, nr. _________, eliberat la data de _________________ de către 
_______________________, CNP ___________________, având funcţia de administrator 
neexecutiv – membru al Consiliului de Administraţie al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu 
Mureş, în calitate de MANDATAR, 

 
au convenit asupra încheierii prezentului Contract de mandat, în condiţiile şi cu respectarea 

următoarelor clauze: 
 
III.OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art.1. În urma acordului de voinţă intervenit între părţi, Consiliul Judeţean Mureş 

încredinţează mandatarului organizarea şi gestionarea activităţii Regiei Autonome Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş (Regiei), pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, pe baza 
obiectivelor şi criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul contract, în schimbul 
unei remuneraţii, potrivit celor convenite în prezentul contract. 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 

Art.2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data semnării 
acestuia. 

Art.3. În condiţiile îndeplinirii de către mandatar a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, la expirarea termenului, părţile vor putea conveni, prin act adiţional, prelungirea 
contractului pe o durată care nu poate fi mai mare decât cea stabilită prin prezentul contract. 

Art.4. Prezentul contract nu este şi nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite 
în componenţa consiliului de administraţie, pe toată durata de valabilitate a acestui contract. 

Art.5. Neîndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzute în anexă, independent de 
acţiunea/ inacţiunea mandatarului nu conduce la încetarea de drept a contractului de mandat. 

 
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDATARULUI 



 

Art.6. Mandatarul are următoarele drepturi: 
(1) Primirea unei remuneraţii, constând într-o indemnizaţie lunară brută de ______ lei. 

Indemnizaţia lunară poate fi supusă modificărilor aprobate prin hotărâre a autorităţii publice 
tutelare, urmând să se încheie act adiţional la prezentul contract. În caz de neîndeplinire a 
criteriilor, indemnizaţia lunară acordată se diminuează proporţional. 

(2) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă, 
transport şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, în 
limitele stabilite prin bugetele anuale. 

(3) Drept de informare nelimitată asupra activităţii regiei autonome, având acces la toate 
documentele acesteia. 

Art.7. Mandatarul are obligaţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Regiei, în care sens este dator: 

1) Să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Mandatarul nu 
îşi încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod 
îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Regiei şi pe baza unor informaţii adecvate. 

2) Să aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanţă ale Regiei, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul contract. În acest scop, mandatarul are 
următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi pune în aplicare planul de administrare, care include strategia de 
administrare a Regiei pe durata mandatului; 

b) propune modificarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare în 
sensul îmbunătăţirii acestora; 

c) alte prerogative încredinţate de autoritatea publică tutelară sau prevăzute de lege şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei; 

3) Exercită atribuţiile ce îi revin în calitate de membru al comitetului de audit din cadrul 
Consiliului de administraţie al Regiei, după cum urmează: 

a) monitorizează procesul de raportare financiară; 
b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de 

management al riscurilor din cadrul Regiei; 
c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate; 
d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar şi în special, prestarea de 

servicii suplimentare entităţii auditate. 
4) Să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul Judeţean şi/sau de Consiliul de 

administraţie şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora; 
5) Să nu cesioneze contractul de mandat altei persoane. 
 
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MANDANTULUI 

Art.8. Mandantul are următoarele drepturi: 
a) să pretindă mandatarului îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, prevăzute 

în anexa la contract; 
b) să dispună măsuri de diminuare a indemnizaţiei cuvenite, în caz de neîndeplinire 

culpabilă a obiectivelor şi criteriilor de performanţă, stabilite prin anexa la prezentul contract; 
c) să solicite şi să verifice lunar, sau ori de câte ori este necesar situaţia economico 

financiară a regiei şi stadiul îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de performanţă. 
Art.9. Mandantul are următoarele obligaţii: 
a) să asigure mandatarului deplina libertate în organizarea şi gestionarea activităţii regiei 

autonome, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei 
şi de prezentul contract; 

b) să plătească mandatarului toate drepturile cuvenite potrivit art. 6 din prezentul contract; 
 
VII. OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 

Art.10. Obiectivele şi criteriile de performanţă reprezintă, în expresie cantitativă şi valorică, 
principalele rezultate ale Regiei, pe care mandatarul se angajează să le obţină prin gestionarea 



 

şi organizarea activităţii acesteia şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul contract de mandat.  

Art.11. Criteriile şi obiectivele de performanţă se actualizează anual în termen de 30 de zile 
de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, încheindu-se act adiţional la prezentul 
contractul. 

Art.12. Modificările şi completările ulterioare, în timpul unei execuţii bugetare, se fac prin 
corelarea cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli ori de câte ori acesta se rectifică. 

 
VIII. LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE 

Art.13. (1) Mandatarul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în 
interesul Regiei şi să îşi exercite mandatul cu loialitate. 

(2) Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor întreprinderi concurente, 
cu acelaşi domeniu de activitate sau care se află în relaţii de comerţ cu regia autonomă. 

(3) Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei mandatarului, precum şi 
asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv. 

Art.14. Pe toată durata prezentului contract, mandatarul este obligat să păstreze 
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Regiei la care are acces în 
calitate de administrator şi care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligaţie se menţine 
şi pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract. 

 
IX. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

Art.15. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Forţa majoră apără părţile de 
răspundere potrivit prevederilor Codului civil. 

Art.16. Aprecierea activităţii mandatarului se face prin analizarea gradului global de 
îndeplinire a criteriilor de performanţă. 

Art.17. (1) Răspunderea mandatarului este angajată, în cazul nerespectării prevederilor 
legale, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale prezentului contract, ale hotărârilor 
Consiliului de administraţie şi a celor adoptate de autoritatea publică tutelară. 

(2) Mandatarul răspunde civil pentru daunele produse regiei autonome prin orice act al său 
contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau 
neglijentă a fondurilor regiei autonome şi/ sau penal, după caz. 

Art.18. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, 
comise de mandatar prin depăşirea mandatului încredinţat. 

 
X. MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Art.19. (1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu 
acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii 
acestuia, care îi sunt aplicabile. 

 
XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.20. (1) Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 
efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu l-au renegociat în 
vederea prelungirii; 

b) revocarea mandatului, în următoarele cazuri: 
- neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevăzute în contract; 
- nerespectarea hotărârilor consiliului de administraţie sau ale autorităţii publice tutelare; 
- nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă Regiei şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia; 
c) renunţarea de către mandatar la mandatul încredinţat; 
d) acordul de voinţă al părţilor semnatare; 
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege; 
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului; 



 

g) promovarea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, aprobată prin hotărârea 
autorităţii publice tutelare; 

h) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanţă stabilite în contract; 
i) neacceptarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă stabilite de autoritatea publică 

tutelară în condiţiile art. 12 din prezentul contract. 
(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. „b” şi „c”, termenul de preaviz este de 15 zile de la 

notificare. 
Art.21. În cazul încetării contractului, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului 

toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale. 
 
XII. LITIGII 

Art.22. (1) Prezentul contract este guvernat de legislaţia română . 
(2) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 

clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. În lipsa unei clauze compromisorii, 
litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente române. 

 
XIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.23. Mandatarul are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de protecţie 
din partea autorităţii publice tutelare, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale din care 
face parte Regia, în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizaţii legal 
constituite. 

Art.24. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Legii privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale nr.15/1990, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, 
republicată,cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei, 
precum şi cu prevederile Codului civil. 

Art.25. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
(2) Contractul se depune, împreună cu semnăturile părţilor, spre înregistrare la oficiul 

registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul Regiei, în termen de 15 zile de la 
semnare. 

Art.26. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul  a acceptat în mod 
expres mandatul dat de mandant, în condiţiile legii. 

 
Încheiat azi ……………….. 
 

MANDANT 
 

PREŞEDINTE 
Lokodi Edita Emőke 

 
 

 
 

SECRETAR 
Aurelian Paul Cosma 

 
 

 
 

Director economic 
Bartha Iosif 

MANDATAR 

 

 

Viză juridică 



 

 
 
       ANEXA  la  Contractul de mandat nr.____/2012 

 

OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 
pentru administratorul executiv – preşedinte al Consiliului de Administraţie la R.A „ 

Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” 
 

1. OBIECTIVE 
- Finalizarea investiţiilor în curs; 
- Promovarea proiectului de dezvoltare infrastructură POS-T; 
- Diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor aeroportuare în vederea creşterii veniturilor 

proprii şi a gradului de autofinanţare; 
- Dezvoltarea colaborărilor şi parteneriatelor pentru creşterea traficului aerian şi a numărului 

de pasageri; 
- Plata la scadenţă a serviciului datoriei; 
- Promovarea potenţialului regional şi a serviciilor aeroportuare. 
- Îndeplinirea activităţilor specifice Serviciului de Interes Economic General  

încredinţat conform HCJ 107/2011 cu respectarea legislaţiei interne şi Directivelor 
comunitare; 

 
2. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

 

 
N

r. 
c

rt. 

 
Denumirea 

  indicatorului 

 
 

Mod de calcul 

 
U

M 

Nivel 
de realizat 

(cumulat de la 
01.01.2012)* 

Co
eficient    

de 
ponderare 

 
1

. 

Realizarea 
veniturilor proprii şi 
reducerea pierderilor 

 
Grafic lunar 

 
M

ii lei 

 
Min.4

300 

 
0,2 

 
2

. 

 
Perioada de 

recuperare a creanţelor 

 
Creanţe totale 
x nr.zile 
Cifra de afaceri 

 
zil

e 

max.
30 zile intern 

şi 
max.

60 zile 
extern 

 
0,0

1 

3
. 

Perioada de 
rambursare a datoriilor 

Datorii totale x nr. 
zile 

Cifra de afaceri 

 
zil

e 

max.
30 zile 

0,0
1 

4
. 

Ponderea 
cheltuieli cu personalul 
în costuri 

Chelt. cu pers 
x 100 
Costuri totale 

% max.
45 

0,0
6 

5 Productivitatea 
muncii  

Venituri proprii 
Nr. personal 

M
ii lei     
/pers 

Min.3
0 

0,0
6 

6
. 

Zile de 
inoperabilitate 
aeroportuară din 
motive imputabile 
regiei 

  
zil

e 

 
0 

 
0,0

6 

7 Grad de 
autofinanţare-prin 
creşterea cifrei de 

Venituri proprii 
x 100 

Cheltuieli totale 

% min.4
5 

0,2 



 

afaceri şi a profiturilor 
8 Realizarea 

Programului de 
investiţii şi reparaţii 

Grafic lunar pe 
obiective 

M
ii lei 

I  =  
2.566 

R = 
1.020 

0,2 

9 Număr de 
pasageri deserviţi 

 N
umăr 

pasageri 

Min 
260.000 

0,2 

 

TOTAL 
   1,0 

 
* Notă: Evaluarea anuală a criteriilor de performanţă de la pct.1, 4, 5, 7 şi 9 se va face după 

regula proporţionalităţii în raport cu durata mandatului faţă de anul bugetar. 

 
Director executiv 
   Bartha Iosif 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


