AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREȘ

Baia Mare Airport

Nr./data: 61/01.02.2021

J24/554/1992; CUI RO2944544

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ședința din data de 01.02.2021

Având în vedere:
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice;
- Hotărârea Guvernului României nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome
aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor
judetene,
- Adresa Directorului general al RA Aeroportul Internațional Maramureș cu nr.
24/15.01.2021 , prin care se solicită către Cosiliul Județean Maramureș acordul cu privire la
numirea provizorie (interimară), până la finalizarea procedurii de selecție a unui Director
de dezvoltare;
- Adresa/răspuns a Consiliuliui Județean Maramureș cu nr. 783/18.01.2021, prin care se
comunică acordul autorității tutelare pentru numirea provizorie (interimară) a unui
Director de dezvoltare, până la finalizarea procedurii de selecție;
- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/13.03.2020, prin care s-a dispus suspendarea
procedurii de selecție a unui Director de dezvoltare până la aprobarea noii organigrame și
statului de funcții;
- Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 226/03.12.2020, privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcții și ROF pentru RA Aeroportul Internațional Maramureș;
- Avizul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 19677/28.08.2020, dat asupra noii
Organigrame a RA Aeroportul Internațional Maramureș;
- Referatul Directorului general al Regiei cu nr. 57/01.02.2021 prin care se infirmă
similitudinea elementelor funcției de Director de dezvoltare din Organigrama, Statul de
funcți și ROF în vigoare la data anunțului nr. 788/18.11.2019 cu funcția de Director de
dezvoltare în forma aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.
226/03.12.2020.
- Referatul Directorului general al Regiei cu nr. 58/01.02.2021, prin care se propune
numirea unui Director de dezvoltare provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție, în
persoana d-lui Mihăiță Ionuț Caraba,
În baza art. 9, ali. 1 și 2, lit. a), art. 18, art. 21, art. 64 2 din OG nr. 109/2011, precum și ale art.
67, art. 70, art. 73, alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei,
Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul Internaţional Maramureș adoptă prezenta
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HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se anulează procedura de selecție de directori în cadrul regiei, pornită în baza
anunțului din nr. 788/18.11.2019.
Art. 2 Se demarează organizarea unei proceduri de selecție a unui director de dezvoltare,
conform anunțului nr. 59/01.02.2021, care este parte din prezenta.
Art. 3 Prin grija conducerii executive a regiei, se va solicita autorității tutelare
nominalizarea unui număr de 3 specialiști din cadrul Consiliului Județean Maramureș, care vor face
parte din Comisia de selecție a directorului de dezvoltare, secretariatul comisiei fiind asigurat de
către d-na Angela Bondrea din cadrul compartimentului resurse umane al regiei.
Art. 4. Începând cu data de 08.02.2021 și până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu
mai mult de o perioadă de 4 luni, se desemnează un Director de dezvoltare provizoriu, în persoana
d-lui CARABA MIHĂIȚĂ IONUȚ. Prin grija conducerii executive a regiei se va întocmi un proiect de
contract de mandat până în data de 08.02.2021, urmând a fi supus consiliului de administrație
spre aprobare.
Prezenta hotărâre se comunică:
 Consiliului Judeţean Maramureş;
 Membrilor Consiliului de Administrație
 Directorului general al regiei

PREŞEDINTE
Brăgaru Marin

Membri:
Agoston Odon
Buta Viorel
Pop Adrian
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