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Nr. 33370/12.12.2019                                                                          PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ___________ 2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018  

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome  

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.33371 din 12.12.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane 

nr.33425/12.12.2019, raportul Serviciului Juridic nr.33452/13.12.2019, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

nr.8957/27.11.2019, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie a regiei 

nr.54/25.11.2019, 

Având în vedere dispoziţiile art.18, lit.„i” din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012, coroborate cu cele ale art. 9, alin. (1) din OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ambele cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1), lit.„a”, alin.(2), lit.„c”, respectiv cele ale 

art.182, alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49 din 26.04.2018 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2, care fac parte din 

prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane şi Direcţiei Economice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi conducerii Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania”Târgu Mureş, care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                  Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                                     SECRETAR GENERAL 

                 Paul Cosma  
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REFERAT DE APROBARE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018  

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome  

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/26.04.2019 a fost aprobată organigrama şi 

statul de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, structura 

organizatorică fiind fundamentată pe un număr de 140 de posturi. 

În baza prevederilor art.18, lit.”i” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei, 

Consiliul de Administraţie al regiei a adoptat Hotărârea nr.54/25.11.2019 prin care s-a aprobat 

propunerea de modificare a organigramei şi statului de funcţii ale R.A.„Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş, fundamentată pe acelaşi număr de 140 de posturi. 

Sub nr.8957/27.11.2019, hotărârea mai sus amintită a fost depusă la Registratura Consiliului 

Judeţean Mureş cu solicitarea de a fi inclusă pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean 

Mureş din luna decembrie 2019. 

Prin nota de fundamentare nr.8784/20.11.2019 sunt justificate modificările ce se propun a fi 

operate în structura organizatorică a regiei. Motivarea modificărilor structurii organizatorice 

cuprinde mai multe categorii de argumente ca: necesitatea asigurării unui context de aplicare 

consecventă a principiilor de guvernanță corporativă, a conformării la reglementările specifice 

activității de aviație civilă în domeniul operațional și de securitate aeronautică precum și 

nevoia de autofinanțare și atragere de fonduri europene. 

În categoria atribuțiilor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean la art.173 alin.(2) lit.”c” din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ este reglementată competența 

consiliului județean de a „aproba, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 

judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, 

statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş.    

 

PREŞEDINTE 

   Péter Ferenc  

  N Nr.33371/12.12.2019 

       Dosar VI/D/1 
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Nr. 33425 din 12.12.2019 

Dosar : II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018  

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome  

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.49/26.04.2019 a fost aprobată organigrama şi 

statul de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, structura 

organizatorică fiind fundamentată pe un număr de 140 de posturi. 

Consiliul de Administraţie al regiei a adoptat Hotărârea nr.54/25.11.2019 prin care s-a 

aprobat propunerea de modificare a organigramei şi statului de funcţii ale R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş, fundamentată pe acelaşi număr de 140 de posturi. 

Având în vedere dispoziţiile art.18, lit.”i” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

regiei, potrivit cărora Consiliul de Administraţie  „elaborează şi supune aprobării Consiliului 

Judeţean Mureş, organigrama şi statul de funcţii, corespunzător necesităţilor activităţii 

Aeroportului”, sub nr.8957/27.11.2019, hotărârea în cauză a fost depusă la Registratura 

Consiliului Judeţean Mureş cu solicitarea de a fi inclusă pe ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului Judeţean Mureş din luna decembrie 2019. 

În categoria atribuțiilor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean la art.173 alin.(2) lit.”c” din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ este reglementată 

competența consiliului județean de a „aproba, în condiţiile legii, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Prin nota de fundamentare nr.8784/20.11.2019 sunt justificate modificările ce se propun a 

fi operate în structura organizatorică a regiei și motivarea acestora, care are la bază 

propunerile unor compartimente din cadrul regiei, concluziile unor rapoarte de audit și 

cerințele unor reglementări specifice activității regiei. Motivarea modificărilor structurii 

organizatorice cuprinde mai multe categorii de argumente ca: necesitatea asigurării unui 

context de aplicare consecventă a principiilor de guvernanță corporativă, a conformării la 

reglementările specifice activității de aviație civilă în domeniul operațional și de securitate 

aeronautică precum și nevoia de autofinanțare și atragere de fonduri europene. 

Astfel, se propun următoarele modificări: 

 în domeniul siguranței aeronautice, reorganizarea „Compartimentului Siguranță 

Aeronautică” (cu 2+1 posturi) sub denumirea de „Compartimentul Siguranță, Calitate 

și Reglementări” (cu 3+1 posturi), prin comasarea cu Compartimentul Reglementări 

Aeronautice (1 post); de asemenea, un post de inspector de specialitate se 
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transformă în manager siguranță și un post de operator handling se transformă în 

inspector de specialitate; 

 în domeniul operațional, având în vedere raportul de audit al AACR nr.2587/2019 se 

propune ca, 3 din cele 5 posturi de dispecer de sol existente, să se transforme în 

posturi de inspector de specialitate iar celelalte 2 în referent; 

 în domeniul securității aeroportuare, pentru punerea în aplicare a reglementărilor cu 

privire la securitatea cibernetică se propune transformarea unui post de referent și a 

unui post de agent de securitate din cadrul Serviciului de Securitate Aeroportuară și 

Documente Clasificate în inspector de specialitate (cu atribuții pe securitate 

cibernetică); 

 având în vedere nevoia de autofinanțare și atragere de fonduri, se propune creșterea 

numărului de posturi la Compartimentul Achiziții și Fonduri Europene, (la 4 posturi 

față de 3 existente în actuala structură), prin înființarea unui post de inspector de 

specialitate și reducerea unui post de inspector de specialitate de la Compartimentul 

Comercial și Tarife. 

Fiind configurată pe acelaşi număr de posturi, propunerea de structură organizatorică 

aprobată de Consiliul de Administraţie al regiei nu  generează influenţe semnificative asupra 

cheltuielilor cu salariile. 

Luând în considerare cele de mai sus, precum şi referatul de aprobare nr.33371/12.12.2019 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.”Aeroportul Transilvania” Tâgu 

Mureş, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a 

acestui proiect de hotărâre.  

   

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

                  Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 49/26.04.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr.33371 din 12.12.2019și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate 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 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 art. 18, 

lit. „i” din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 

29 februarie 2012, ale art. 9, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale art. 173, alin.(1), lit. „a”, 

coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, toate cu modificările și completările ulterioare. 

Organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” T\rgu 

Mureș au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49din 26 aprilie 

2018. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că modificarea propusă este 

configurată pe același număr de posturi. Potrivit Notei de fundamentare ce stă la baza 

propunerii de reconfigurarea structurii organizatorice, prin aceasta se urmărește 

crearea premiselor unei dezvoltări profesionale pe termen lung, planificarea carierei 

salariaților, precum și atingerea obiectivelor asumate prin indicatorii de performanță 

financiari și nefinanciari. 

În aplicarea prevederilor art. 9, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, coroborate cu cele ale 

art. 18, lit. „i”din Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei,Consiliul de 

administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru 

realizarea obiectului de activitate, inclusiv elaborarea și supunerea spre aprobarea 

 Nr.33452/13.12.2019 

 Dosar nr.VI/D/1 

 

 



2/2 

 

Consiliului Județean Mureș a organigramei și statului de funcții, corespunzător 

necesităților activității Regiei. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „c” 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș, în calitatea 

sa de autoritate publică tutelară aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui 

consiliului județean, organigrama și statul de funcții, ale regiilor autonome de interes 

județean. 

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, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 49/26.04.2018 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale 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: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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