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HOTĂRÂREA  NR.   13 
din data de 09.09.2021 

  
 
 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 aproba începerea unei proceduri în scopul achiziționării serviciilor de 
revizuire a  Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Extindere și modernizare terminal 
pasageri la Aeroportul Internațional Maramures (construire terminal nou), respectiv a 
serviciilor de revizuire a Analizei cost beneficiu și a raportului de trafic aferente obiectivului 
„Extindere și modernizare terminal pasageri”, în condițiile legii. Directorul general va 
proceda la realizarea procedurii cu respectarea prevederilor bugetare și legale.  
 Art. 2. Se aproba începerea unei proceduri în scopul achiziționării serviciilor de 
elaborare Studiu de cercetare de piața – identificare destinatii prioritare pentru pasagerii 
din zona de captare a aeroportului, în condițiile legii. Directorul general va proceda la 
realizarea procedurii cu respectarea prevederilor bugetare și legale. 
 Art. 3. Se avizeaza propunerea majorarii valorii tichetului de masa pentru salariati 
de la 15 lei la 20 de lei. 
 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  09.09.2021. 
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