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J24/554/1992; CUI RO2944544      Nr. 171 din 24.03.2021 

 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.   4 

din data de 24.03.2021 
  

 
 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, 
 
 În baza art. 67, 68, 70 alin. 3 și 72 alin. (2)  al Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare al regiei, 
   

 Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul Internaţional Maramureș adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea calendarului de selecție cuprins în Anunțul nr. 59 din 
01.02.2021 cu privire la selecția pentru postul de director dezvoltare al R.A. AEROPORTUL 
INTERNATIONAL MARAMURES, după cum urmează: 

 
 Publicarea anuntului 08.02.2021 

 Depunerea candidaturilor se va face până în data de 12.03.2021, orele 13:00 

 Evaluarea dosarelor de candidatură se va face până în data de 17.03.2021 

 Informarea candidaților respinși de pe lista lungă: 31.03.2021 

 Realizarea listei scurte a candidaților : 01.04.2021 

 Informarea candidaților eliminați de pe lista lungă: 02.04.2021 

 Afișarea listei scurte și comunicarea către candidații din lista scurtă a faptului că în termen de 
15 zile trebuie să depună în scris la întreprinderea publică, declaraţia de intenţie: 02.04.2021 

 Publicarea Scrisorii de Așteptări pe site-ul Regiei Autonome: până la data de 02.04.2021; 
 Depunerea declarațiilor de intenție până în data de 15.04.2021, ora 14:00; 
 Interviul de selecție a candidaților : începând cu data de 20.04.2021, conform orarului 
comunicat telefonic fiecărui candidat; 
 Finalizarea listei scurte a candidaților, întocmirea și transmiterea către membrii Consiliului de 
administrație a raportului pentru numirile finale, care include clasificarea candidaţilor cu 
motivarea acesteia, afisarea /comunicarea listei scurte a candidatilor: 23.04.2021 

 Numirea directorilor selectați până la data de 30.04.2021 

 Încheierea Contractelor de mandat: până la data de  05.05.2021” 
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 Art. 2. Restul conditiilor de selecție cuprinse în Anuntul privind selecția pentru postul de 
director dezvoltare, calendarul selectiei și a documentelor din dosarele de candidatura nr. 59 din 
01.02.2021 rămân neschimbate. 
 

 Prezenta hotărâre se comunică:  

 Consiliului Judeţean Maramureş; 
 Compartimentului economico – financiar şi resurse umane al R.A  Aeroportul Internaţional 

Maramures; 
 Membrilor Consiliului de Administrație; 
 Directorului general al regiei Dorin BUDA. 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie din 
data de 24.03.2021. 
 
     
   PREŞEDINTELE 

   CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE      

 
           BRĂGARU MARIN   
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