
AEROPORTUL  INTERNAŢIONAL  MARAMUREȘAEROPORTUL  INTERNAŢIONAL  MARAMUREȘ

Loc. TĂUŢII MĂGHERĂUŞ, STR. 66, NR. 22
CONT: BCR BAIA MARE
RO55RNCB 0182 0341 3251 0001  
CUI    RO 2944544     J24/554/1992

Tel. +40 262 293 444; +40 262 222 245
Fax. +40 262 223 394

E-mail: office@aimm.eu

   Maramures Airport

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT ANUAL

Cu privire la remuneratiile  și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și
directorului general al R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES 

pentru anul 2019

Potrivit  Hotă
 ră� rii  Consiliului  Judeteăn  Mărămures  nr.   260/2017  privind  numireă

consiliului  de  ădministrătie  lă  R.A.  Aeroportul  Internăt"ionăl  Mărămures,  ădministrătorii

neexecutivi ăi regiei sunt:

1. Mărin  BRA( GARU  –  pres"edinte  ăl  consiliului  de  ădministrătie,  căre  î�s" i  desfă
 s"oără


ăctivităteă î�n băză contrăctului de măndăt  nr. 11395/04.12.2017;

2. Agoston ODON  - membru î�n consiliul de ădministrătie, căre î�s" i desfă
 s"oără
  ăctivităteă î�n

băză contrăctului de măndăt  nr. 11398/04.12.2017;

3. Viorel BUTA – membru î�n consiliul de ădministrătie, căre î�s" i desfă
 s"oără
  ăctivităteă î�n

băză contrăctului de măndăt  nr. 11394/04.12.2017;

4. Adriăn POP – membru î�n consiliul de ădministrătie căre î�s" i  desfă
 s"oără
  ăctivităteă î�n

băză contrăctului de măndăt  nr. 11396/04.12.2017;

5. Că
 lin CHILAT – membru î�n consiliul de ădministrătie – reprezentănt ăl Ministerului

Finănt"elor  Publice  –  căre  î�s" i  desfă
 s"oără
  ăctivităteă  î�n  băză  contrăctului  de  măndăt   nr.

11397/04.12.2017;

Conform prevederilor Hotă
 ră� rii Consiliului Judeteăn nr. 239 din 31 octombrie 2017,

precum  s" i  ărt.  4,  ălin.  (1)  din  contrăctele  de  măndăt  î�ncheiăte  cu  Consiliul  Judeteăn

Mărămures î�n călităte de ăutorităte tutelără
 , membrii consiliului de ădministăt"ie ău beneficiăt
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î�n  cursul  ănului  2019  de  o  indemnizătie  fixă
  lunără
  lă  nivelul  ă  două
  sălării  minime  pe

economie.

Astfel,  î�n  ănul  2019,  veniturile  ădministrătorilor  neexecutivi  ăi  R.A.  Aeroportul

Internăt"ionăl Mărămures ău fost urmă
 toărele:

Nr. crt NUMELE ȘI PRENUMELE CALITATEA
DETINUTĂ IN
CONSILIUL DE

ADMINISTRATIE

VENITURI
BRUTE TOTALE
PE ANUL 2019

VENITURI
TOTALE PE
ANUL 2019

1 BRA( GARU MARIN Presedinte 56.400 32.990

2 BUTA VIOREL Membru 56.400 32.990

3 ODON AGOSTON Membru 56.400 32.990

4 POP ADRIAN CORNEL Membru 56.400 32.990

5 CHILAT CALIN Membru 37.600 21.992

Administrătorii  neexecutivi  ăi  R.A.  Aeroportul  Internăt"ionăl  Mărămures  nu  ău

neneficiăt  de  componentă  văriăbilă
  ă  remunerătiei  î�n  ănul  2019  (nu  este   prevă
 zută
  î�n

contrăctele de măndăt ăle ăcestoră). Membrii neexecutivi ăi consiliului de ădministrăt"ie căre

nu ău domiciliul î�n locălităte ău beneficiăr de decontăreă cheltuielilor de trănsport s" i căzăre

pentru părticipăreă lă s"edint"e.

IDn ănul 2019,  conducereă executivă
  ă  regiei  ă fost  ăsigurătă
  de că
 tre domnul Dorin

Nicolăe BUDA – director generăl, căre s" i-ă î�ndeplinit ătribut"iile î�n băză contrăctelor de măndăt

nr. 656/07.08.2015 s" i nr. 281/25.04.2019. Potrivit prevederilor ărt. 5, ălin. 5.1. din contrăctul

de măndăt, directorul generăl ă regiei ă beneficiăt de urmă
 toărele indemnizătii:

- 01.01 – 30.04.2019 – indemnizătie lunără brută î�n cuăntum de 10.620 lei

- 01.05 – 31.12.2019 – indemnizătie lunără brută î�n cuăntum de 16.500 lei

Prin urmăre, î�n perioădă 01.01 – 31.12.2019, dl. Dorin Budă – director generăl ăl R.A.

Aeroportul Internăt"ionăl Mărămures  ă beneficiăt de venituri brute î�n cuăntum de 184.680 lei,

respectiv de venituri nete totăle î�n văloăre de 108.032 lei.
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IDn ce prives"te ălte ăvăntăje ăcordăte directorului generăl ăl regiei, potrivit prevederilor ărt.

4.2.1. lit. c, d, e din contrăctul de măndăt, ăcestă ă beneficiăt de Totodătă
 , prin contrăctul de

măndăt,  directorului  generăl  ăl  regiei  beneficiăză
  de  urmă
 toărele  drepturi:  decontăreă

cheltuielilor de căzăre, diurnă
 , trănsport s" i ă ăltor cheltuieli, pentru deplăsă
 rile î�n interes de

serviciu î�n t"ără
  s" i î�n stră
 ină
 tăte, in conformităte cu contrăctul colectiv de muncă;telefon mobil

si servicii de voce/dăte mobile; dreptul de folosint"ă
  ă unui ăutoturism,  din dotăreă regiei s"i

ăsigurăre pentru ăccidente de muncă
 , boli profesionăle s"i deces rezultăte din ăccidente de

muncă
 .

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
AL R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES


