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Nr. 6870/17.03.2022                                                                               PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________ 2022 
privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș pe perioada de implementare a celor două proiecte ce 

fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 și nr.134/2022 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.6862/17.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.6887/18.03.2022, raportul Serviciului 

Juridic nr.6907/18.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș nr. 

4704/22.02.2022, 

Conform prevederilor art. 3 pct. 1 lit. „d” și ale art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit. „d”, 

precum și ale art. 182, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă majorarea cu 20 % a indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de 

Administrație al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș pe perioada de implementare a 

celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 – 

„Achiziționare sistem echipamente securitate aeroportuară și realizare remiza PSI” și 

nr.134/2022 – Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General 

de Transport”, completându-se în mod corespunzător obligațiile acestora din contractele de 

mandat. 

Art.2. (1) Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de mandat ale 

administratorilor regiei în sensul celor arătate la art.1, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș cu semnarea actelor adiționale 

menționate la alin. (1). 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 

Mureș, membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" 

Tîrgu Mureș, Serviciului Resurse Umane și Direcției economice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE                                                   Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                       SECRETAR GENERAL 

                                                              Paul Cosma     
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Nr. 6862/17.03.2022 

Dosar IX.B.1 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de 

Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș pe perioada de 

implementare a celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare 

nerambursabilă nr.133/2022 și nr.134/2022 

 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a semnat în data de 18.01.2022 două contracte 

de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 – Modernizarea aeroportului cu includerea 

obiectivelor din Master Planul General de Transport și nr.134/2022 – Achiziționare sistem 

echipamente securitate aeroportuară și realizare remiză PSI. 

Gestionarea celor două proiecte presupune atribuții și responsabilitățile suplimentare, care 

nu s-au avut în vedere la momentul încheierii contractelor de mandat ale membrilor 

consiliului de administrație al regiei. 

Pe acest considerent, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.4704/22.02.2022, conducerea regiei a solicitat să fie analizată posibilitatea majorării cu 

20% a îndemnizației fixe lunare a membrilor consiliului de administrație. 

Această propunere are ca temei dispozițiile art.8 alin.(5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.109/2011, potrivit cărora „Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului 

de administraţie […] poate fi diferenţiată în funcţie de numărul de şedinţe la care 

participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice 

stabilite prin contractul de mandat.” 

Menționăm că actualul nivel al îndemnizaţiei fixe lunare din contractele de mandat ale 

administratorilor regiei a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.33/17.03.2016 pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) coroborate cu cele 

ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul 

de hotărâre privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de 

Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș pe perioada de implementare 

a celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 

și nr.134/2022. 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc 



 

 

 

 

 

Nr. 6887/18.03.2022 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație 

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

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

și nr.134/2022 

 

 

Prin dispozițiile art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

este reglementat modul de remunerare al membrilor consiliului de administrație al regiei 

autonome. 

Astfel, remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată 

dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate 

depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru 

activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia 

autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 

Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o 

indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 

câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului 

principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei 

activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior 

numirii și dintr-o componentă variabilă. 

Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită, conform prevederilor 

art.8 alin.(2) din actul normativ mai sus menționat, de către autoritatea publică tutelară. 

Pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

nivelul îndemnizaţiei fixe lunare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.33/17.03.2016 pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş. 

Aceste îndemnizații se regăsesc inclusiv în contractele de mandat încheiate de autoritatea 

publică tutelară cu administratorii regiei autonome, având ca obiect administrarea regiei 

autonome pentru perioada 01.06.2020-31.05.2024, conform prevederilor art.12, alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011. 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a semnat în data de 18.01.2022 două contracte de 

finanțare nerambursabilă nr.133/2022 – pentru modernizarea aeroportului cu includerea 

obiectivelor din Master Planul General de Transport și nr.134/2022 - Achiziționare sistem 

echipamente securitate aeroportuară și realizare remiză PSI. 

Întrucât gestionarea celor două proiecte presupune atribuții și responsabilitățile 

suplimentare, care nu s-au avut în vedere la momentul încheierii contractelor de mandat  



 

 

 

 

ale membrilor consiliului de administrație al regiei, prin adresa înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.4704/22.02.2022 conducerea regiei solicită să fie analizată 

posibilitatea majorării cu 20% a îndemnizației fixe a membrilor consiliului de administrație. 

Această propunere are ca temei dispozițiile art.8 alin.(5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.109/2011, potrivit cărora „Indemnizaţia fixă lunară a membrilor consiliului 

de administraţie […] poate fi diferenţiată în funcţie de numărul de şedinţe la care 

participă, de atribuţiile în cadrul unor comitete consultative şi de alte atribuţii specifice 

stabilite prin contractul de mandat.” 

Cat privește ordinul de mărime, propunerea este similară celei reglementate prin 

dispozițiile art.6 alin.(1) din Regulamentul-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a 

posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de 

majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene 

nerambursabile, aprobat prin anexa la Hotărârea Guvernului nr.325/2018, potrivit cărora 

Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor 

şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate 

din fonduri europene nerambursabile se majorează cu 20% pentru 2 proiecte la care 

unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, aflate în implementare. 

Menționăm că, îndemnizațiile fixe propuse spre aprobare respectă limita maximă prevăzută 

de dispozițiile legale, stabilită prin raportare la câștigul salarial mediu brut  conform 

obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă. 

Luând în considerare cele de mai sus și referatul de aprobare nr.6862/17.03.2022 privind 

majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș pe perioada de implementare a celor două proiecte 

ce fac obiectul contractelor de finanțare nerambursabilă nr.133/2022 și nr.134/2022, 

apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui 

proiect de hotărâre.  

 

 

ŞEF SERVICIU, 

                                                                                                              Elena Popa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2 ex. 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de 

Administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș pe perioada de 

implementare a celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de finanțare 

nerambursabilă nr. 133/2022 și nr. 134/2022 

 

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

Referatul de aprobare nr. 6862 din 17.03.2022 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr. 6887 din 18.03.2022,  

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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actuluiadministrativsuntincidenteprevederileOUG 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 OUGnr.57/2019 privind Codul administrativ, 

ambele cu modificările și completările ulterioare. 

Dispozițiile art. 3, pct. 1din OUG nr. 109/2011 stabilește sfera competențelor generale 

ale autorităților publice tutelare în cazul regiilor autonome, printre care încheierea 

contractele de mandat cu administratorii (lit. „d”). 

Potrivit prevederilor art. 8, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 remunerația membrilor 

consiliului de administrație este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin 

contractul de mandat, în structura și limitele prevăzute la alin. (3) și (4) al aceluiași 

articol. 

Potrivit acestor două texte legale remunerația membrilor consiliului de administrație – 

executivi și neexecutivi, este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă 

variabilă. 

În ceea ce privește indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi cuantumul maxim 

al acesteia este stabilit la dublul mediei pe ultimele 12 lunia câștigului salarial mediu 

brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din 

Nr. 6907/18.03.2022 

Dosar. IX/B/1 
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economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică - art. 8, alin. (3) din 

OUG nr. 109/2011. 

Cuantumul maxim alindemnizației fixe lunare a membrilor executivinu poate depăși de 

6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 

desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la 

nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de 

Institutul Național de Statistică - art. 8, alin. (4) din OUG nr. 109/2011. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 8, alin. (5) al aceluiași act normativ 

indemnizația fixă lunară a membrilor consiliului de administrație poate fi diferențiată în 

funcție de atribuțiile specifice stabilite prin contractul de mandat. 

Nivelul indemnizațiilor fixe propuse spre aprobare respectă limitele maxime prevăzute 

de dispozițiile legale mai sus indicate prin raportare la câștigul salarial mediu brut lunar 

pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de 

regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia 

națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității 

publicejudețene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173,alin. (1),lit. „a”, coroborate 

cu cele ale alin. (2), lit. „d”,din OUGnr. 57/2019, consiliul județean exercită, în numele 

județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la 

societăți sau regii autonome, în condițiile legii. 

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederileart. 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. 

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

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

134/2022, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș,ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136, alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Kakasi Andras 
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