MAROS MEGYEI TANÁCS
2020. május 28.-i
85. számú HATÁROZAT
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. egyes adminisztrátorai mandátumainak a
megújításának a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13361/22.05.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály
13390/22.05.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 13402/22.05.2020. sz. Jelentését,
valamint a szakbizottságok véleményezéseit,
Figyelembe véve:
-

a Maros Megyei Tanács 8395/26.03.2020. sz. átiratát, amelyet megküldtek a
Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére,

-

az Önálló Ügyvitelű Vállalat adminisztrátorai által megküldött, mandátum végi
tevékenységi beszámolókat, amelyeket a következő átiratokkal küldtek meg: a
3465/14.05.2020. sz. átirat, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12384/14.05.2020. sz.
alatt iktattak – a Vezetőtanács Elnöke, végrehajtó adminisztrátor, Peti Andrei úrnak a
tevékenységi beszámolója, a 3382/12.05.2020. sz. átirat, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál
a 12053/12.05.2020. sz. alatt iktattak - a Vezetőtanács Alelnöke, végrehajtó adminisztrátor,
Popa Daniel Marius úrnak a tevékenységi beszámolója és a Maros Megyei Tanácsnál a
12384/14.05.2020. sz. alatt iktatott, nem végrehajtó adminisztrátor, a Pénzügyminisztérium
képviselője, Constantinescu Geanina Luminița asszony tevékenységi beszámolója,

-

a Maros Megyei Tanács 300/20.05.2020. sz. Elnöki Rendeletével kinevezett, a
Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanács tagjainak a tevékenységét
kiértékelő bizottságnak, a 13342/22.05.2020. sz. alatt iktatott jelentését, amely kéri a
mandátumnak a megújítását,

Tekintettel:
-

az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatok vállalatirányítására vonatkozó
109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 8. cikkely (1) bekezdés, 5. cikkely (5) bekezdés,
17. cikkely előírásaira,

-

a 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet egyes előírásainak az alkalmazásának a
metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 722/2016. sz. Kormányhatározat 1. cikkely
12. pont, 22. pont és 23. pont előírásaira, alátámasztva a 45. cikkely előírásaival,

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „c”
betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,
határoz:
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1. cikkely Tudomásul veszi a Maros Megyei Tanács 145/28.09.2017. sz. Határozatával létrehozott,
a Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanács tagjainak a tevékenységének a
kiértékelésének az eredményéről, amely a jelen határozat 1. sz. mellékletében van bemutatva.
2. cikkely Jóváhagyja a mandátumnak a megújítását, azaz egy új, 4 éves mandátumnak az
engedélyezését, a 2020.06.01.-2024.05.31.-i intervallumot foglalva magába, a Vállalat következő
adminisztrátorainak a részére:
- Peti Andrei úr, végrehajtó adminisztrátor, a Vezetőtanács Elnöke;
- Popa Daniel Marius úr, végrehajtó adminisztrátor, a Vezetőtanács Alelnöke
Megbízza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanács Elnökét, az 1. cikkelyben említett értesítőnek
az aláírásával és, hogy az Ecolect Mureş Közösségi Fejlesztési Társulás Közgyűlésének keretében
megszavazzon bármely intézkedést, amely szükséges lesz az 1. cikkelyben említett értesítő
tartalmában kikötött előírásoknak a megvalósításának az érdekébe.
3. cikkely (1) Jóváhagyja, a megbízói szerződésnek a megkötését a Maros Megyei Tanács és a jelen
határozat 2. cikkelyben megnevezett személyek között, mint adminisztrátorokkal, a jelen határozat
2 és 3 mellékleteiben előírt formába.
(2) Megbízza a Maros Megyei Tanács Elnökét az (1) bekezdésben előírt megbízói szerződésnek az
aláírásával.
4. cikkely Az 1-3 mellékletek a jelen határozat szerves részei.
5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának, a
Humánerőforrásnak, Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. részére és a jelen határozat
2 és 3 cikkelyben megnevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

13361/22.05.2020. sz.
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. egyes adminisztrátorai mandátumainak a
megújítására vonatkozóan
A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának a jelenlegi mandátuma a
végéhez közeledik (2020.05.31.).
A mandátum idejére, a tevékenységnek a kiértékelésének az érdekébe, a megyei közhatóság,
megkérte az adminisztrátorokat, a törvény szerint, hogy küldjék meg a személyes tevékenységi
beszámolóikat, az Elvárási és a teljesítménymutatók levélben, a felügyeleti mutatókban és a
teljesítmény kulcsmutatóiban megfogalmazott célkitűzések teljesítési módjának az ellenőrzésének
az érdekébe, amelyeket a fizetésnek a változó összetételének az engedélyezésénél vesznek
figyelembe.
A tisztséget betöltő három adminisztrátor (Peti Andrei úr, végrehajtó adminisztrátor, a Vezetőtanács
Elnöke, Popa Daniel Marius úr, végrehajtó adminisztrátor, a Vezetőtanácsnak az alelnöke és
Constantinescu Geanina Luminița asszony, nem végrehajtó adminisztrátor, a Pénzügyminisztérium
képviselője) megküldték a kért határidőn belül (2020. május 15.) a Tevékenységi beszámolókat.
A tevékenység kiértékelését, egy a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020. május 20.-i 300. sz.
Rendeletével kinevezett bizottság végezte el.
Mivel mindenik adminisztrátor kifejezték a mandátumuknak a megújítására vonatkozó
választásukat, javasoljuk egy újabb 4 éves mandátumnak az engedélyezését a 2 végrehajtó
adminisztrátor részére.
A nem végrehajtó adminisztrátor, a Pénzügyminisztérium képviselője részére, a kinevezés
hatásköre a minisztériumra tartozik.
Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc

