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                                       Nr._________/_____.04.2020          PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din 30 aprilie 2020 

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regia 
Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. _______/___.04.2020 al Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, Raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment 
patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă nr. _______/___.04.2020, 
Raportul Serviciului juridic nr. _______/___.04.2020, precum și avizul Comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere adresa Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
nr. 2727 din 06.04.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr. 9252 din 06.04.2020, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație 
nr. 22 din 31.03.2020, 

În considerarea prevederilor Decretelor Președintelui României nr. 195/2020 și 
nr. 240/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței 
Militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 emis de 
Ministerul Afacerilor Interne, 

Având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal pentru buna desfășurare a 
ședințelor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș”, atât în prezenta situație excepțională, dar și în altele de această natură,  

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29.02.2012 privind implementarea 
guvernanței corporative la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu 
modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 135, alin. (8), ale art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu 
cele ale alin. (2), lit. „c”, precum și  ale art. 182, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăște: 

Art.I. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 
29.02.2012 privind implementarea guvernanței corporative la Regia Autonomă 
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu modificările și completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
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1. La Capitolul X - Organele de conducere, Subcapitolul X.1 - Consiliul de 
Administrație, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul 
cuprins: 

„Art.191 (1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile competente și 
care fac imposibilă prezența efectivă a membrilor consiliului la ședințele ordinare ori 
extraordinare la sediul Aeroportului ori când prezența acestora contravine 
reglementărilor/ recomandărilor autorităților abilitate, ședințele Consiliului de 
administrație se desfășoară în sistem de videoconferință, on–line. 

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) și incidența regulilor speciale instituite pentru 
aplicarea acestora se cuprind în actul de convocare a Consiliului de administrație, cu 
justificarea corespunzătoare. 

(3) Prezența membrilor Consiliului de Administrație se asigură prin înscrierea acestora 
în cadrul platformei/ aplicației/ site-ului la ora indicată în actul de convocare. 

(4) Persoana însărcinată să asigure secretariatul ședinței va efectua apelul nominal al 
membrilor și va încheia un proces-verbal constatator al prezenței și a cvorumului de 
ședință pe care îl va înregistra, urmând a fi semnat de către Președintele Consiliului de 
administrație, de Vicepreședintele Consiliului de administrație, de consilierul juridic al 
Aeroportului, care semnează pentru viza de legalitate, precum și de cel care l-a 
întocmit. 

(5) Votul deschis se exprimă prin apel nominal, iar rezultatul votului se consemnează 
într-un proces verbal întocmit de persoana însărcinată să asigure secretariatul ședinței 
pentru fiecare punct al ordinii de zi, act care va fi supus înregistrării prin secretariatul 
Aeroportului și se semnează de către Președintele Consiliului de administrație, 
Vicepreședintele Consiliului de administrație, de consilierul juridic al Aeroportului, 
care semnează pentru viza de legalitate, precum și de cel care l-a întocmit. În mod 
corespunzător se procedează și în situația formulării de amendamente. 

(6) Pentru ședințele Consiliului de administrație organizate în condițiile prezentului 
articol, documentele care atestă prezența la ședințe, în vederea acordării 
indemnizațiilor, sunt procesele verbale întocmite în condițiile alin. (4) și (5).” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Direcției Juridice și 
Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Mureș, precum și Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 



 
 

 

1/1 
România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1   
Telefon: 0265-263.211    Fax: 0265-268.718    e-mail: cjmures@cjmures.ro    www.cjmures.ro  

 

Nr.          / 

REFERAT DE APROBARE 
privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A „ Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș”  

 

Situația excepțională pe care o traversăm, marcată de epidemia de coronavirus „ Covid 19”  

au impus măsuri de distanțare fizică și socială instituite prin Decretul Președintelui României  
nr.195/2020, cu modificări ulterioare, precum și prin Ordonanțe militare. 

Astfel, prin Decretul nr.195/2020 al Președintelui României s-a instituit starea de urgență pe 
întreg teritoriul țării, inițial pentru 30 de zile, prelungită ulterior prin Decretul Președintelui 
nr.240/2020 la încă 30 de zile, până la data de 15 mai 2020. 

 Conform articolului 83 din Decretul Președintelui nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării 
de urgență pe teritoriul României “ Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației 
publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome , societățile 
și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este 
acționar unic sau majoritar vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie 
evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare.”  

În acest context, Consiliul de Administrație al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a 
adoptat Hotărârea nr.22/2020 prin care propune completarea Cap.X-Organele de conducere, 
subcapitolul X.1- Consiliul de Administrație, art.19 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Regiei, cu alineate noi care prevăd posibilitatea ca în situații excepționale, 
constatate de către autoritățile competente, organizarea ședințelor membrilor Consiliului să se 
desfășoare în sistem de videoconferință, on-line. 

Întrucât Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Regiei a fost adoptat prin hotărâre 
de consiliu județean (HCJ nr.25/2012 cu modificări și completări ulterioare), se impune ca și 
actuala completare a acestuia să fie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș. 

Prin adresa nr.2727/2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9252/2020, Regia a 
solicitat Consiliului Județean Mureș promovarea la ședința din luna aprilie  a unui proiect de 
hotărâre pentru completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aeroportului. 

 Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate  cu 
cele ale alin.(2) lit.c) și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

 

PREŞEDINTE 
      Péter Ferenc 
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              Nr.            .04.2020 

              Dosar VI/D/2 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 Privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A  
“Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”  

 

 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25 din 29.02.2012 privind 
implementarea guvernanței corporative la R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” , 
fiind modificat și completat de mai multe ori până în prezent, prin HCJM nr.117 din 
27.09.2012, HCJM nr.161 din 20.12.2012, HCJM nr.106 din 13.08.2015 , HCJM nr.169 din 
27.10.2016 , HCJM nr.95 din 29.06.2017 și HCJM nr.203 din 21 decembrie 2017. 

R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a solicitat cu adresa nr.2727 din 06.04.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9252 din 06.04.2020, completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei, în acord cu propunerile Consiliului 
de Administrație din Hotărârea nr.22/31 martie 2020. 

Propunerile se referă la completarea Cap.X –Organele de conducere, subcapitolul X.1-
Consiliul de Administrație cu prevederi ce reglementează situațiile excepționale , cum ar fi 
cea actuală marcată de criza “Covid 19” , respectiv , posibilitatea de desfășurare a 
ședințelor în sistem de videoconferință, on-line.  

Completările se impun în condițiile publicării Decretului României nr.195/2020 a 
Președintelui României prin care s-a instituit starea de urgență pe întrteg teritoriul 
României, inițial pentru 30 de zile, prelungită ulterior, prin Decretul nr.240/2020 pentru 
încă 30 de zile, până la data de 15 mai 2020. 

Conform art.83 din Decretul Președintelui României nr.240/2020 “ Pe durata stării de 
urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale , autoritățile administrative 
autonome, regiile autonome , societățile și companiile naționale și societățile la care 
statul ori o unitate administrative-teritorială este acționar unic sau majoritar vor lua 
măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat , pe cât posibil, contactul 
direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”  

Întrucât R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” este un serviciu public care 
funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș iar Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al acestuia a fost aprobat prin HCJM nr.25/2012, cu modificări ulterioare, se 
impune completarea acestuia, de asemenea prin hotărâre de consiliu județean, în sensul  
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adaptării acestuia, respectiv, reglementarea modului de organizare a ședințelor Consiliului  

de administrație în situații excepționale, când nu este posibilă prezența fizică a unor 
membrii.(cu domiciliul în alte localități). 

Completările se referă la introducerea  după art.19 a unui nou articol, articolul 19 1 cu 6 
alineate, al căror conținut este prezentat în proiectul de hotărâre. 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate 
supune dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.  

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
referatul de aprobare nr. _______/ ___.04.2020și în considerarea celor reținute în 
raportul de specialitate nr._______/ ___.04.2020al Direcției Economice – 
Compartimentul patrimoniu, servicii publiceși guvernanță corporativă, 

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, 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 Decretelor 
Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 1 
din Ordonanța Militarănr.3/2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,emisă 
de Ministrul Afacerilor Interne, precum și ale art. 135, alin. (8) și 173 alin. (1), lit. „a”, 
coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „c”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, prin Decretul Președintelui României nr. 240/2020 s-a prelungit starea de urgență 
instituită prin Decretul nr.195/2020 pe întreg teritoriul României pentru o altă perioadă 
de 30 de zile. Printre măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă stabilite prin 
acest decret sunt și cele prevăzute la art.83, care reglementează faptul că pe durata 
stării de urgență autoritățile administrației publice centrale și locale, autoritățile 
administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și 
societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau 
majoritar vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât 
posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice 
de comunicare. 

De asemenea, art. 84, alin. (1) din decret stipulează că autoritățile și instituțiile publice 
stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu 
respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în 
domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de 
Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de 
îmbolnăvire.Prin Ordonanța Militară nr. 3/2020 s-au stabilit unele măsuri pentru 
prevenirea răspândirii coronavirusuluiSARS-COV2, inclusiv în ceea ce privește circulația 
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei. 

Nr. ____/__.04.2020 

Dosar. IX/B/1 
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În acest context, având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal necesar 
pentrubuna desfășurare a ședințelor Consiliului de administrației al Regiei, atât în 
prezenta situație excepțională, dar și în altele de această natură, se impune completarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei, cu reguli cu caracter de excepție 
față de regulile generale de desfășurare a ședințelor Consiliului de administrație, în 
sensul reglementării posibilității desfășurării acestora în sistem de videoconferință, on-
line, conform unei proceduri aprobate de autoritatea publică tutelară. 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei a fost adoptat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 25 din 29.02.2012 privind implementarea guvernanței 
corporative la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, modificat și 
completat ulterior prin Hotărârile nr. 117/2012, nr. 161/2012, nr. 106/13.08.2015, 
nr.169/27.10.2016, nr. 95/29.06.2017 și nr. 203/21.12.2017. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității 
publicejudețene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a” din OUG 
nr. 57/2019, consiliul județean exercită atribuții privind înființarea,organizarea și 
funcționarea regiilor autonome de interesjudețean, sens în care, potrivit prevederilor 
alin. (2), lit. „c” al aceluiași text legal, aprobă, în condițiile legii, la propunerea 
președintelui consiliului județean,regulamentul de organizare și funcționare a regiilor 
autonome de interes județean. 

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 135, alin. (8), text ce se aplică în mod 
corespunzător potrivit art. 182, alin. (4)din Codul administrativ există posibilitatea 
suplimentării ordinii de zi pentru probleme urgente cu majoritate simplă. 

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. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 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 








