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PROCES-VERBAL 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean din data  

de 11 august 2016 

 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost 

conduse de domnul președinte Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a ședinței a fost stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean nr. 228/9 august 2016 și a publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber și 

Népujság. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit 4 consilieri: Csép Eva Andrea, 

Ervin Molnár, Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu Tudor Ilieș. 

Au fost invitați să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul județului Mureș 

• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Dl. președinte Péter Ferenc: Dacă îmi dați voie, aș începe. Vă mulțumesc. Dați-mi 

voie să vă spun bună ziua tuturor, și colegilor și colegelor din consiliul județean, dar 

totodată presei și colegilor din aparatul propriu și dați-mi voie să salut și cei doi 

reprezentanți care vor fi numiți astăzi, sper, în noul consiliu de conducere al 

aeroportului.  

Dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar pentru a da citire procesului-verbal 

de la ședința precedentă. 

Dl. secretar Cosma Paul: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, ați primit documentul, dacă cu privire la acesta sunt observații, sugestii 

sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței 

anterioare. Vă mulțumesc. 

Nr. 16.172/26.VIII.2016 
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Procesul-verbal se aprobă cu 28 de voturi  “pentru”, 6 consilieri județeni sunt 

absenți (Biró József-Attila, Csép Eva Andrea, Ervin Molnár, Ionela Daniela Balaș, 

Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu-Tudor Ilieș), 1 nu a votat (Péter Ferenc). 

Dl. președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi a ședinței 

extraordinare a consiliului județean. Avem un singur punct pe ordinea de zi  Proiect 

de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. 

Dați-mi voie să supun votului această ordine de zi. Doamna Rață, poftiți vă rog. 

Scuzați-mă, nu am observat. 

D-na consilier Rață: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați 

colegi consilieri, în ședința din 28 iulie 2016, în ședința ordinară a consiliului 

județean grupul de consilieri PNL atrăgea atenția asupra prejudiciilor pe care le are 

retragerea în ultimul moment, la acea dată, de pe ordinea de zi a proiectului de 

rectificare a bugetului Aeroportului Internațional Transilvania. Și am avut la acel 

moment o expunere, o argumentare pe acest subiect. De asemenea, în aceeași 

ședință, în data de 28 iulie, dumneavoastră, domnule președinte ați făcut o 

declarație publică în care spuneați că în maxim câteva zile, deoarece aveți nevoie de 

câteva consultări, veți reveni într-o ședință extraordinară cu acest punct. Iată că 

suntem astăzi la momentul acestei ședințe, când pe ordinea de zi nu apare acest 

subiect de maximă importanță și urgență. În luarea mea de cuvânt din 28 iulie am 

precizat faptul că, până în luna octombrie 2016, aeroportul trebuie să depună la 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română dosarele cu privire la dovezile aferente 

conversiei certificatului de aerodrom, dosare care pot să fie întocmite doar după 

rectificarea de către consiliul județean a bugetului aeroportului.  

În numele colegilor mei, al grupului PNL, vă solicităm astăzi includerea pe ordinea de 

zi a acestui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

a Aeroportului Internațional Transilvania și argumentăm această solicitare prin cel 

puțin două aspecte: 1 – acest proiect a primit avizul favorabil din partea Comisiei 

tehnico-economice chiar înainte de ședința ordinară din 28 iulie și al 2-lea argument 

ar fi acela că pe ordina de zi de astăzi este un punct care vizează asigurarea unor 

măsuri privind managementul la Aeroportul Internațional Transilvania. Considerăm că 

această includere a acestui proiect de rectificare bugetară pe ordinea de zi este 

absolut esențială și este un gest administrativ obligatoriu al dumneavoastră, în 

calitate de președinte al Consiliului Județean Mureș, și chiar o dovadă de respect 

față de locuitorii județului Mureș. 

În afară de acest lucru am să fac referire la Regulamentul de funcționare al 

Consiliului Județean Mureș care prevede că această convocare a Consiliului Județean 

Mureș se face cu cel puțin 3 zile înaintea ședințelor extraordinare. De marți, de când 

noi am primit această informare nu au trecut cele trei zile. Ar fi argumentată o 

convocare imediată a acestei ședințe extraordinare în cazul în care într-adevăr ar fi 

vorba despre acest proiect de rectificare bugetară, având în vedere urgența cu care 

trebuie să fie aprobat acest proiect.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/08/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/08/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/08/pct1.pdf
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Prin urmare, concluzionez prin a solicita în numele grupului de consilieri PNL 

includerea acestui proiect de rectificare bugetară pe ordinea de zi și suplimentarea 

acesteia cu acest proiect. Mulțumesc. 

Dl. președinte Péter Ferenc – În legătură cu acest subiect, dați-mi voie să dau 

cuvântul domnului secretar Cosma.  

Dl. secretar Cosma: Potrivit Legii administrației publice locale, consiliul județean se 

întrunește în ședințe ordinare și extraordinare. Ședințele ordinare se convoacă cu cel 

puțin 5 zile înainte de ședință, iar cele extraordinare cu cel mult 3 zile. Este o 

distincție făcută de legiuitor între convocarea consiliului local, care se face cu cel 

puțin 3 zile înainte și convocarea consiliului județean pentru ședințe extraordinare cu 

cel mult 3 zile înainte.   

Referitor la…, dați-mi voie să îmi termin ideea. Mulțumesc mult. Referitor la 

suplimentarea ordinii de zi, Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului 

prevede că inițiativa în regim de urgență se poate include pe ordinea de zi, cu 

condiția prezentării acesteia secretarului județului, cu cel puțin 48 de ore înainte de 

ședință. Sigur, având în vedere chestiunea relatată anterior și la care am făcut 

referire, în sensul că pentru ședința extraordinară convocarea se face cu cel mult 3 

zile, teoretic există posibilitatea ca acel interval de 48 ore să nu poată fi efectiv 

respectat. În opinia noastră, termenul de 48 de ore este acordat în beneficiul 

secretarului județului, respectiv aparatului de specialitate care au datoria să verifice 

inițiativa legislativă și să își spună punctul de vedere așa cum prevede legea, dar în 

absolut orice situație, în situații similare cu care ne-am confruntat, am dat la o parte 

acest beneficiu și am procedat la analiza materialelor indiferent cu cât timp au fost 

depuse înainte, însă astăzi nu am primit nici un material sau cel puțin până la acest 

moment la mine nu a ajuns nici un material. Mulțumesc mult.  

D-na consilier Rață: Aș dori să intervin, dacă se poate, un minut. 

Dl. președinte Péter Ferenc: Vă rugăm. 

D-na consilier Rață: Eu am în față textul regulamentului listat și vă dau citire acestui 

articol, art. 45 din regulament – Convocarea consiliului județean se face în scris, prin 

intermediul secretarului general al județului, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor 

ordinare sau cu cel puțin 3 zile înaintea celor extraordinare. Deci, prim urmare … 

am dat citire art. 45, eu.  

Dl. secretar Cosma: Îmi cer scuze, dar în Regulamentul de organizare și funcționare 

art. 45 are un alt conținut. Cel puțin în forma pe care o am eu aici. Articolul 45 se 

referă la convocarea ședințelor comisiilor de specialitate. 

D-na consilier Rață: O să listez integral atunci, pentru că eu am aici exact art. 45 cu 

această prevedere. 

Dl. secretar Cosma: O să îi dau citire – Convocarea ședințelor comisiei se face de 

către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței. Ordinea de zi 

se aprobă de comisie, la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei 

poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme ș.a.m.d. E posibil să am o 

formă greșită, dar vă asigur că Legea nr. 215/2001 reglementează convocarea 

ședințelor extraordinare exact în felul în care am arătat eu. 
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D-na consilier Rață: Atunci revin cu rugămintea, poate și în numele colegilor mei, de 

a ne furniza și nouă acest regulament. Poate că avem documente diferite, cu 

prevederi diferite la articole. Mulțumesc. Revin atunci cu această solicitare, din 

partea grupului de consilieri PNL, de a introduce pe ordinea de zi și proiectul de 

rectificare bugetară a aeroportului. Mulțumesc. 

Dl. președinte Péter Ferenc: Eu cred că ați primit un răspuns din partea domnului 

secretar. Cum nu s-a primit nici un act până în acest moment, nu se poate include pe 

ordinea de zi acest punct și chiar eu aș dori să supun votului, dacă nu sunt alte 

interpelări, să supun votului ordinea de zi și acum vă rog să votăm. 

Cu 25 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Alexandru György, Bianca-Minodora Teth, 

Cristina-Mara Togănel, Marius Tiberiu Baciu, Nadia-Dinuca Rață), 5 consilieri au fost 

absenți (Csép Eva Andrea, Ervin Molnár, Ionela Daniela Balaș, Marius-Vasile 

Cerghizan, Ovidiu Tudor Ilieș) s-a aprobat ordinea de zi. 

Vă rog domnule secretar să prezentați această ordine de zi.  

Dl. Secretar Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fac un scurt 

istoric al problematicii cu care ne confruntăm astăzi. Voi fi concis. După cum 

cunoașteți, încă din 2011 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 

109, care reglementează guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice. În 

temeiul acestui act normativ, încă din 2012, luna iunie, Consiliul Județean  Mureș a 

constituit noul Consiliu de administrație al Regiei Autonome Aeroport Transilvania 

Târgu Mureș cu respectarea regulilor stipulate în actul normativ la care am făcut 

referire. Mandatul acelui Consiliu de administrație a încetat la data de 1 iunie a 

acestui an. În prealabil, anterior încheierii mandatului, prin Hotărârea nr. 33 din 17 

martie 2016 Consiliul a fost în măsură să inițieze procedura de preselecție a noilor 

administratori, cu respectarea Ordonanței 109. Prin acest act administrativ s-a 

constituit o comisie de evaluare, respectiv selecție prealabilă, s-au stabilit condițiile 

generale și specifice care trebuie îndeplinite de orice potențial candidat pentru a 

ocupa funcția de administrator al regiei și s-a stabilit nivelul remunerației 

administratorilor. În același timp, consiliul a încredințat un mandat președintelui 

consiliului județean de a duce la îndeplinire și de a organiza în mod efectiv toate 

procedurile necesare. În consecință, s-a procedat la publicarea unui anunț și la 

organizarea unei proceduri, dar din păcate, în urma acelei proceduri nici una dintre 

pozițiile de administrator din cadrul Consiliului de administrație al regiei nu au putut 

fi ocupate, întrucât participanții la procedură nu au obținut punctajul minim necesar 

promovării acestei competiții. În data de 23 mai, în baza aceleiași hotărâri, consiliul 

a inițiat a doua procedură. Întrucât din 23 mai până în iunie nu putea fi organizată, 

potrivit legii, procedura respectivă în toți pașii ei, în luna mai a acestui an prin 

Hotărârea nr. 80 consiliul județean a desemnat administratori provizorii pentru regie, 

durata mandatului acestora fiind stabilită până la numirea administratorilor selectați 

în cadrul procedurilor legale, dar nu mai mult de 4 luni. Așa cum am precizat, în 

urma procedurii inițiate în 23 mai și finalizată în data de 23 iunie, au fost selectați 2 

potențiali membri ai consiliului de administrație, vorbim de președintele consiliului, 

de candidatul care a participat la procedură pentru ocuparea postului de președinte 

al Consiliului de administrație, respectiv domnul Peti Andrei, prezent în sală și 

despre candidatul care a participat pentru ocuparea unei poziții de membru 
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neexecutiv al consiliului, auditor statutar, doamna Felicia Pop, de asemenea 

prezentă în sală. Ați primit fiecare dintre dumneavoastră formularele completate de 

membrii comisiei de evaluare conținând atât rezultatul probei scrise, cât și rezultatul 

final al concursului, împrejurare în care executivul propune astăzi desemnarea 

administratorilor în urma acestei proceduri de selecție. Cu siguranță ați observat din 

lecturarea contractelor de mandat, anexă la proiectul de hotărâre, faptul că în 

privința acestora clauzele coincid cu cele cuprinse în contractul de mandat acordate 

administratorilor provizorii. O să explic și de ce. Pentru că, prin Legea nr. 111/2016 

Ordonanța nr. 109 a suferit o serie de modificări. Aceste modificări presupun ca în 

termen de 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 111, respectiv 

începând cu data de 1 iunie, la propunerea Ministerului de Finanțe și a celorlalte 

ministere care au rol de autoritate tutelară în raport cu întreprinderi publice la nivel 

central să se elaboreze niște norme metodologice prin care să se aprobe indicatorii 

financiari și nefinanciari ai administrării întreprinderii publice, criterii de selecție 

ș.a.m.d., pentru aceste întreprinderi. Facem precizarea că o astfel de metodologie 

nu a fost încă elaborată și implicit aprobată. Întrucât procedura de selecție a fost 

inițiată sub imperiul legii vechi și a continuat în cazul nostru, pentru orice procedură 

de acum înainte în termen de 50 de zile de la aprobarea normelor metodologice la 

care am făcut referire, urmează să respectăm inclusiv cerințele noi stabilite prin 

Legea nr. 111. Dacă sunt întrebări? Atât eu cât și colegii din aparatul de specialitate 

vă stăm la dispoziție. Mulțumesc.  

Dl. președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Dacă nu sunt întrebări, doresc să amintesc că 

acest proiect a primit avizul comisiilor de specialitate tehnico-economice și de 

servicii publice. Dacă nu sunt întrebări, dați-mi voie să supunem votului. Vă rugăm să 

votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri sunt absenți (Csép Eva 

Andrea, Ervin Molnár, Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu Tudor Ilieș).   

Dl. președinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să îi felicit pe domnul Peti Andras și pe 

doamna Felicia Pop și să le urez succes, pentru că avem foarte mult de lucru la 

aeroport și sper ca într-un timp foarte scurt să avem o radiografie a întregii activități 

de la aeroport și putem să luăm noi decizii pentru a readuce acest aeroport pe locul 

pe care a fost și pe care îl merită.  

Bineînțeles, acum vreau să fac o mică paranteză. Nu am dorit să intervin mai înainte. 

Vă spun sincer că după ședința precedentă l-am căutat pe dl. colonel Olteanu de la 

ISU Mureș și am întrebat dacă cumva, așa, din greșeală, dacă cumva conducerea 

aeroportului i-a întrebat ca, în acest caz, în care trebuie să fie cumpărată o mașină 

de stins incendii atât de scumpă și dacă cumva, cineva i-a cerut părerea în acest 

sens. Și am fost informat că nu a fost căutat nimeni din partea ISU Mureș, deși, vă 

spun sincer, să știți că sunt specialiști de renume național în acest ISU, sunt ingineri 

militari care sunt renumiți în întreaga țară și nici măcar părerea nu li s-a cerut. Și 

atunci m-am gândit că undeva există o greșeală și nu din partea noastră și doresc ca 

într-o astfel de discuție în care Consiliul Județean Mureș cheltuie foarte mulți bani 

pentru a cumpăra un utilaj necesar aeroportului, totuși ar trebui să îi întrebăm și pe 

specialiști și mai ales când acești specialiști sunt la 100 m de noi. Și atunci am decis 

ca noua conducere să analizeze activitatea acestei instituții și să vină cu o nouă 
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cerere și pe 25 o să avem ședința ordinară și puteți să fiți siguri că dacă este 

necesar, chiar suma care a fost menționată mai înainte o vom aproba, pentru că știm 

foarte bine și suntem conștienți că dacă este necesar acest utilaj, indiferent de 

costuri, îi vom aproba. Și nu cred că cineva dintre colegii noștri să fie împotrivă.  

Eu vă mulțumesc și încă o dată succes noii echipe și dorim ca săptămâna viitoare să 

ne prezentați cât se poate de repede o situație reală a acestui aeroport.  

Vă mulțumesc frumos și vă doresc în continuare o zi plăcută.   

Lucrările ședinței au început la ora 13.06 și s-au încheiat la ora 13.28. 

 

 

 

PREȘEDINTE             SECRETAR 

Péter Ferenc           Paul Cosma 
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