AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREȘ
Maramures Airport

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORULUI GENERAL AL
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administratie, numit de autoritatea
publică tutelară , format din 5 membri, respectiv:


un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice

sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau
juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;


un reprezentant al autorită ţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în

domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de
societăţi ori regii autonome;


3 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau

societă ţi, inclusiv societă ţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici
sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii
publice.

Toti membrii consiliului de administratie sunt administratori neexecutivi și
independenți, în sensul art. 1322 din Legea nr. 31/1990 republicată.
Pe perioada mandatului, administratorii neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional
Maramures au dreptul la primirea unei remuneratii, constând într-o indemnizatie fixă
lunară, indiferent de numă rul de ședințe ale consiliului de administratie la care participa, de
atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atributii specifice, în conformitate cu
prevederile contractelor de mandat încheiate cu autoritatea publica tutelară.
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De asemenea, administratorilor neexecutivi li se deconteaza, pe baza documentelor
justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli pentru deplasările în
interes de serviciu în tară și stră inătate, în limitele stabilite prin bugetul aprobat.
Conducerea executivă a regiei a fost delegată de către consiliul de administratie,
potrivit actului constitutiv, directorului general.
Potrivit prevederilor contractului de mandat încheiat cu consiliul de administratie,
directorul regiei beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixă lunară și o
componentă variabilă care se acordă anual, în limita legală, în urma analizei profitabilitătii
regiei.
Totodată, prin contractul de mandat, directorului general al regiei beneficiază de
următoarele drepturi:


concediu anual de odihna si de concediu medical conform legii si a prevederilor

contractului colectiv de munca aplicabil


decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurnă , transport

şi a altor cheltuieli, pentru deplasă rile în interes de serviciu în ţară şi în stră ină tate, in
conformitate cu contractul colectiv de munca;


telefon mobil si servicii de voce/date mobile, pe perioada mandatului;



dreptul de folosinţă a unui autoturism, din dotarea regiei , pe perioada mandatului;



asigurare pentru accidente de muncă, boli profesionale și deces rezultate din accidente de

muncă.
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