
 

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR _____ 

din ___________2015 

    privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale  
Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând solicitarea Regiei Autonome Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş”, transmisă 

cu sub nr.1341/22.01.2015, Expunerea de motive nr.1.354/22.I.2015 a Serviciului 

Resurse Umane, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Regiei Autonome Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş", aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.25/29.02.2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul 

"Transilvania Tîrgu Mureş" nr.1/22.01.2015,  

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. "a", alin. (2) lit."c" şi respectiv ale art.97, 

alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1  Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul 

„Transilvania Tîrgu Mureş” conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2  Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş”, care răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE         

Ciprian Dobre                     Avizat pentru legalitate

                               SECRETAR 

   Paul Cosma 

 



 

 

 

Nr. 1.354/22.I.2015 

Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome 
Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş” 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Regiei Autonome Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş", aprobat prin HCJM nr.25/2012, 

autoritatea tutelară are competenţa de a aproba - la propunerea Consiliului de 

Administraţie al Regiei, structura organizatorică a acesteia. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.3/09.01.2014 au fost aprobate actuala 

organigramă şi respectiv stat de funcţii pentru R.A. Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş”, 

cu un număr de 139 de posturi. 

Cu adresa nr.933/19.01.2015,  Regia Autonomă Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş” 

solicită aprobarea unei noi structuri organizatorice, fundamentată pe un număr de 140 de 

posturi, solicitare justificată de următoarele considerente: 

a) Necesitatea punerii în aplicare a recomandărilor Autorităţii Aeronautice Civile 

aferente auditului din data de 06.11.2014, respectiv crearea condiţiilor şi 

angajarea unei persoane pe post de electrician. În acest sens, postul de operator 

handling de la Compartiment Handling şi Deservire Pasageri – Direcţia Operaţională 

se transformă în electrician la Compartimentul Energetic şi Comunicaţii – Direcţia 

Tehnică. Astfel, structura celor două compartimente după operarea modificării mai 

sus amintite va fi următoarea: 

 Compartimentul Energetic şi Comunicaţii:  9 posturi de execuţie (8 electricieni şi 1 

administrator reţea calculatoare); 

 Compartimentul Handling şi Deservire Pasageri: 16 posturi de execuţie (16 

operatori handling). 

b) Necesitatea schimbării denumirii postului de Dispecer sol de la Compartimentul 

Dirijare sol în Controlor trafic dirijare sol, conform prevederilor PIAC-AD-IPAD 

(aprobat pin Decizie Director AACR, din 27.11.2014). Modificarea se face în cadrul 

aceluiaşi număr de personal, prin transformarea celor 5 posturi de execuţie din 

cadrul acestei structuri. 

c) Necesitatea înfiinţării postului de Şef Serviciu la Direcţia Economico-Financiară, în 

scopul punerii în aplicare a Hotărârii Judecătoreşti nr.1739/2014. În consecinţă, se 

reorganizează Direcţia Economico-Financiară, noua structură fiind fundamentată pe 

21 posturi, din care: 2 posturi de conducere şi 19 posturi de execuţie, după cum 

urmează: 



 

 

 Serviciul Economic: 1 post conducere (Şef Serviciu)  şi 11 posturi de execuţie, format 

din: 

 Compartiment Financiar: 2 posturi de execuţie (2 referenţi de 

specialitate); 

 Compartiment  Administrativ - Întreţinere: 8 posturi execuţie (5 impiegaţi 

informaţii, 1 femeie de serviciu, 1 gestionar depozit, 1 conducător auto); 

 Compartiment Relaţii Publice şi Marketing: 1 post de execuţie (1 referent 

de specialitate) care trece din subordinea Preşedintelui/Vicepreşedintelui, 

în subordinea Şefului de Serviciu; 

 Compartiment Contabilitate, Contracte: 3 posturi de execuţie (2 referenţi de 

specialitate, 1 referent); 

 Compartiment Achiziţii şi Investiţii: 3 posturi de execuţie (1 inspector de 

specialitate, 1 referent de specialitate, 1 referent); 

 Compartiment Resurse Umane: 2 posturi de execuţie (2 Inspectori de specialitate). 

Propunerea de structura organizatorică, fundamentată pe un număr de 140 de posturi, din 

care 9 de conducere şi 131 de execuţie, asigură menţinerea condiţiilor de autorizare a 

R.A. Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş” puse în practică în acord cu condiţiile specifice 

de desfăşurare a activităţii regiei, delimitând totodată  competenţele şi atribuţiile 

specifice fiecărui departament.  

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul "Transilvania 

Tîrgu Mureş”. 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE  

      Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Întocmit: Şef serviciu 

Elena Popa/1.ex. 
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