AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREȘ
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 râ rii Consiliului Judetean Maramures nr.

260/2017 privind numirea

consiliului de administratie la R.A. Aeroportul Internațional Maramures, administratorii
neexecutivi ai regiei sunt:
1.

Marin BRĂ GARU – președinte al consiliului de administratie, care își desfă șoară

activitatea în baza contractului de mandat nr. 11395/04.12.2017;
2.

Agoston ODON - membru în consiliul de administratie, care își desfă șoară activitatea în

baza contractului de mandat nr. 11398/04.12.2017;
3.

Viorel BUTA – membru în consiliul de administratie, care își desfă șoară activitatea în

baza contractului de mandat nr. 11394/04.12.2017;
4.

Adrian POP – membru în consiliul de administratie care își desfă șoară activitatea în

baza contractului de mandat nr. 11396/04.12.2017;
5.

Că lin CHILAT – membru în consiliul de administratie – reprezentant al Ministerului

Finanțelor Publice – care își desfă șoară activitatea în baza contractului de mandat

nr.

11397/04.12.2017;
Conform prevederilor Hotă râ rii Consiliului Judetean nr. 239 din 31 octombrie 2017,
precum și art. 4, alin. (1) din contractele de mandat încheiate cu Consiliul Judetean
Maramures în calitate de autoritate tutelară , membrii consiliului de administație au beneficiat
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în cursul anului 2019 de o indemnizatie fixă lunară la nivelul a două salarii minime pe
economie.
Astfel, în anul 2019, veniturile administratorilor neexecutivi ai R.A. Aeroportul
Internațional Maramures au fost urmă toarele:
Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

1

BRĂ GARU MARIN

2

CALITATEA
VENITURI
DETINUTĂ IN
BRUTE TOTALE
CONSILIUL DE
PE ANUL 2019
ADMINISTRATIE

VENITURI
TOTALE PE
ANUL 2019

Presedinte

56.400

32.990

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

Administratorii neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Maramures nu au
neneficiat de componenta variabilă a remuneratiei în anul 2019 (nu este

prevă zută în

contractele de mandat ale acestora). Membrii neexecutivi ai consiliului de administrație care
nu au domiciliul în localitate au beneficiar de decontarea cheltuielilor de transport și cazare
pentru participarea la ședințe.
În anul 2019, conducerea executivă a regiei a fost asigurată de că tre domnul Dorin
Nicolae BUDA – director general, care și-a îndeplinit atribuțiile în baza contractelor de mandat
nr. 656/07.08.2015 și nr. 281/25.04.2019. Potrivit prevederilor art. 5, alin. 5.1. din contractul
de mandat, directorul general a regiei a beneficiat de urmă toarele indemnizatii:
- 01.01 – 30.04.2019 – indemnizatie lunara bruta în cuantum de 10.620 lei
- 01.05 – 31.12.2019 – indemnizatie lunara bruta în cuantum de 16.500 lei
Prin urmare, în perioada 01.01 – 31.12.2019, dl. Dorin Buda – director general al R.A.
Aeroportul Internațional Maramures a beneficiat de venituri brute în cuantum de 184.680 lei,
respectiv de venituri nete totale în valoare de 108.032 lei.
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În ce privește alte avantaje acordate directorului general al regiei, potrivit prevederilor art.
4.2.1. lit. c, d, e din contractul de mandat, acesta a beneficiat de Totodată, prin contractul de
mandat, directorului general al regiei beneficiază de următoarele drepturi: decontarea
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; dreptul de folosinţă a unui autoturism, din dotarea regiei și
asigurare pentru accidente de muncă, boli profesionale și deces rezultate din accidente de
muncă.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES
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