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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A ”Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsának az alelnöke – 

végrehajtó ügyintézőjének a kinevezésére vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6285/28.03.2018. sz. indokolását, a kiválogató bizottság 

által kidolgozott, a végső kinevezésekre vonatkozó Jelentést, a Humánerőforrás Szolgálatnak a 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanácsnak a 168/27.10.2016., 145/28.09.2017. és 163/26.10.2017. sz. 

Határozataira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közvállalatoknak a vállalat irányítására vonatkozó 109/2011. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. cikkely (3) bekezdés előírásainak, a rendelkezéseinek az 

értelmébe, 

Figyelembe véve, a 722/2016. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, a Válogatási feltételeknek a 

megállapításának, minden állásnak az 5 jelentkezőig terjedő rövid listájának, azoknak az 

osztályozásának az összeállításának, a végső kinevezésnek az eljárásának, valamint a 

közvállalatoknak a vállalati vezetésére vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek a 

rendelkezéseinek a bevezetéséhez szükséges egyéb intézkedések metodológiai normáinak az 1. 

cikkely 6 pont ”b” betű, a 44. cikkely (7) és (9) bekezdés ”a” betű rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű és 97. cikkely alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Tudomásul veszi, a Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Igazgatótanácsának, a tagjainak kiválasztási folyamatának megindításának egyes intézkedéseinek a 

megállapítására vonatkozó 168/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal kezdeményezett 

Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanácsának, a 

tagjainak az előzetes kiválasztási eljárásának a befejezését. 

2. cikkely 2018.04.16.-i dátummal kinevezi Popa Daniel Marius urat a Marosvásárhely-i 

”Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsának az alelnöke – 

végrehajtó ügyintézőjének a minőségébe. 

(2) Az (1) bekezdésben említett dátumig, a 4. cikkely által előírt megbízói szerződésnek az aláírása 

előtt, Popa Daniel Mariusnak kötelessége, a törvény által előírt feltételeknek a teljesítésének, a 

mandátum kezdésének megfelelő, naprakész igazoló okiratoknak a bemutatása. 
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3. cikkely Megállapítja a Pop Ioan Petru úrnak, a Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. 

V. Igazgatótanácsának egy ideiglenes végrehajtó ügykezelőjének a kinevezésére vonatkozó 

186/23.11.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott ideiglenes mandátumának a 

megszűnését, 2018.04.16.-i dátummal. 

4. cikkely  (1) Jóváhagyja a megbízói szerződésnek a megkötését a Maros Megyei Tanács között és 

a jelen határozat 2. cikkelye szerint a Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. 

Igazgatótanácsának az alelnöke – végrehajtó ügykezelő minőségbe megnevezett személy között, a 

jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

(2) Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét az (1) bekezdésben előírt szerződésnek az 

aláírásával. 

5. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 

Igazgatótanácsának az elfoglalatlan levő, az auditáló bizottságnak a tagja, nem végrehajtó 

tisztségnek az elfoglalásának a válogatási eljárásának az elkezdését. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefktusi Hivatalával, a 2. cikkelyben 

megnevezett személynek, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalattal, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 6285/28.03.2018 sz. 

____ akta 

 

INDOKOLÁS 

A ”Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsának az alelnöke – 

végrehajtó ügyintézőjének, a kinevezésére vonatkozóan 

 

A közvállalatok Vállalat irányítására vonatkozó 109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 5. 

cikkely (3) bekezdés előírásainak megfelelően, az igazgató tanácsnak a tagjait a felettes közhatóság 

nevezi ki. 

Ugyanannak a cikkelynek az (5) bekezdése szerint, ez a kinevezés, egy előzetes kiértékelő vagy 

kiválasztás alapján történik, amelyet a felettes közhatóság szintjén megszervezett bizottság végez. 

A Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanácsának, a 

tagjainak kiválasztási folyamatának megindításának egyes intézkedéseinek a megállapítására 

vonatkozó 168/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a Marosvásárhelyi 

"Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanácsában elfoglalatlan levő, 

végrehajtó ügykezelő, az Igazgató Tanács alelnöke és nem végrehajtó ügykezelő, az auditáló 

bizottság tagja állásoknak, az elfoglalásának a kiválasztási eljárásának az elkezdését és létrehozták a 

kiválasztó bizottságot. 

A fennebb említett közigazgatási okirattal létrehozott bizottság lebonyolította a válogatási eljárást, 

független szakértő által támogatva, amelyet ezzel a céllal szerződtettek – SC Pluri Consultants 

România SRL, a válogatási eljárásnak a végeztével pedig, a 722/2016. sz. Kormányhatározat 44. 

cikkely (7) bekezdés rendelkezésinek értelmébe, elkészítette a 6157/27.03.2018. sz. a Végleges 

kinevezésekre vonatkozó jelentést, amely magába foglalja a jelentkezőknek a minősítéseit együtt 

azoknak a megindokolásaival. 

A fennebb említett jelentés szerint, mindkét jelentkező a rövid listáról, Popa Daniel Marius és 

Băceanu Ion Toni urak, elérte a minimális küszöbnél mérsékelten nagyobb összpontszámot és 

teljesítik a hatóság által megállapított megválaszthatósági feltételek által megszabott tanulmányi 

feltételeket. 

A kinevezési javaslat, amely a jóváhagyásra javasolt határozattervezetnek a tárgyát képezi, Popa 

Daniel Marius jelentkezőt véleményezi, köszönhetően a ténynek, hogy ő érte el a legnagyobb 

pontszámot és tekintettel egy repülőtérnek a fejlesztési és modernizálási folyamatában való 

tapasztalataira és a jelentkezőnek a személyes tapasztalatainak és a vállalatnak a jelenlegi fejlődési 

szakasza közötti konvergenciára. 

Megjegyezzük, hogy a Válogatási feltételeknek a megállapításának, minden állásnak az 5 

jelentkezőig terjedő rövid listájának, azoknak az osztályozásának az összeállításának, a végső 

kinevezésnek az eljárásának, valamint a közvállalatoknak a vállalati vezetésére vonatkozó 

109/2011. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek a rendelkezéseinek a bevezetéséhez szükséges egyéb 

intézkedések metodológiai normáinak a 44. cikkely (7) bekezdés „a” betű előírásai szerint, a 
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végleges kinevezésekre vonatkozó jelentést megküldik a „felettes közhatóságnak a vezetőjének, a 

kinevezés döntésének a meghozatalának az érdekébe, az önálló ügyvitelű vállalatoknak”. 

Az elfoglalatlan maradt, nem végrehajtó - Marosvásárhelyi "Transilvania repülőtér" Önálló 

Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanácsának a tagja, tisztségnek, szükség van a válogatási eljárásának az 

újrakezdésére. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásainak 

alapján, alávetjük jóváhagyásra a ”Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az 

Igazgató Tanácsának a végrehajtó ügyintézőjének a kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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