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HOTĂRÂREA NR. 39 

din 30 martie 2017 

privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.6094/23.03.2017 la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.183/23.11.2016 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

Conform prevederilor art. 64^1, alin.(1)-(2) şi (5), coroborate cu art.12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor alin. (1) lit."a" coroborat cu alin.(2), lit."d" ale art. 91 şi ale art. 97, din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1.  Mandatul administratorilor provizorii desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.183/23.11.2016 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş se prelungeşte cu 2 luni. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu semnarea actelor adiţionale 

de prelungire a contractelor de mandat încheiate în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei 

Economice şi Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş şi persoanelor desemnate în 

calitate de administratori provizorii prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.183/23.11.2016, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                      Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                               SECRETAR               

                                            Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Nr. 6094/23.03.2017 

DosarVI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului  

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/27.10.2016 a fost iniţiată procedura de 

selecţie pentru ocuparea posturile de administrator executiv, vicepreşedinte al Consiliului de 

Administraţie şi administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit în Consiliul de 

Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

Până la finalizarea selecţiei, pe posturile vacante mai sus menţionate, prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.183/23.11.2016, au fost desemnaţi administratori provizorii, 

mandatul acordat urmând să expire la data de 31.03.2017. 

Potrivit prevederilor art. 64^1, alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare  

„(1) În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, 

autoritatea publică tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până 

la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei ordonanţe de 

urgenţă.   

(2) Dacă vacanţa prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub 

minimul legal, autoritatea publică tutelară numeşte administratori provizorii pentru 

completarea numărului minim legal de membri ai consiliului de administraţie, până la 

finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.” În situaţia 

anterior menţionată, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru 

motive temeinice, până la maximum 6 luni. 

Menţionăm că, din procedura de selecţie demarată prin HCJM nr.168/2016 s-au parcurs etapele 

premergătoare elaborării şi aprobării de către autoritate a scrisorii de aşteptări - document 

prin care se stabilesc obiectivele şi rezultatele aşteptate de la întreprinderea publică. 

Având în vedere proiectul de ajutor de stat acordat R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş 

înregistrat la Direcţia Generală de Concurenţă a Comisiei Europene sub nr.143064/23.12.2015 

şi CAZ SA 44015/2015/N, conducerea Consiliului Judeţean Mureş a participat la o întâlnire pe 

această temă cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, care a avut loc la Bruxelles. 

Cu această ocazie s-au reanalizat perspectivele de evoluţie a activităţii regiei luând în 

considerare opţiunile cadrului legislativ specific european. Ca urmare, cu adresa 

nr.2780/10.02.2017, Consiliul Concurenţei Bucureşti a fost înştiinţat cu privire la renunţarea la 

notificarea înregistrată la Comisia Europeană sub numărul de mai sus, urmând a fi depusă o 

nouă documentaţie, fundamentată pe dispoziţiile art.107 ale Tratatului privind funcţionarea 

Uniunii Europene. 
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Modificarea strategiei pe principiul ajutoarelor acordate de stat destinate să favorizeze 

dezvoltarea economică a regiunilor, compatibile cu piaţa internă, presupune revizuirea scrisorii 

de aşteptări elaborate de Consiliul Judeţean Mureş. 

Din acest motiv, termenele stabilite prin componenta iniţială a planul de selecţie trebuiesc 

revizuite şi, întrucât mandatul administratorilor provizorii expiră la data de 31.03.2017, este 

necesar ca acesta să fie prelungit cu două luni. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş. 

 

 

 

    

PREŞEDINTE 

                  Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: director executiv Genica Nemeş 

Întocmit:  Şef serviciu Elena Popa/2.ex. 
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