
 ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2008

pentru Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelului Consiliului jude ean Maramure , Raportul
directorului general al regiei „Aeroportul Interna ional Baia Mare” precum i avizul favorabil al comisiei
pentru activit i economico-financiare;
 În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,
 În baza art. 91 alin. (1) lit. „f” i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale
republicat ,
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se aprob  bugetul de venituri i cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia
Mare” pentru anul 2008 în sum  de 6.750 mii lei, conform anexei, din care:

− 2.600 mii lei – transferuri pentru cheltuieli curente
− 3.700 mii lei – transferuri pentru investi ii
−    450 mii lei – venituri proprii

Art. 2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
− Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
− Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;
− Direc iei juridice, administra ie i rela ii publice;
− Direc iei economice;
− Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
− Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 12 februarie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS

Contrasemneaz ,
      SECRETAR AL JUDE ULUI

      Dumitru DUMU A
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R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL  BAIA MARE

PROIECTUL
BUGETULUI DE VENITURI I CHELTUIELI PENTRU ANUL 2008

           - mii lei -
Nr.
crt.

INDICATORI PROPUNERI
2008

I. VENITURI TOTALE DIN CARE: 6.750
1. Venituri proprii 450
2. Transferuri pentru exploatare 2.600
3. Transferuri pentru investi ii 3.700
II CHELTUIELI TOTALE DIN CARE: 6.750
1. Cheltuieli pentru exploatare din care: 3.050

a) Cheltuieli de personal, din care: 1.887
§ salarii brute 1.350
§ contribu ii 400

- C.A.S. 285
- omaj 14
- ASS 74
- Asig. pt.accidente munc , boli profesionale 11
- Contribu ii pentru concedii i indemniza ii 12
- fd. garantare salariale 4

§ Alte drepturi de natur  salarial 137
b)  Bunuri i servicii: 729
§ materiale 125
§ Înc lzit 55
§ Iluminat 84
§ ap , canal, salubritate 27
§ Carburan i , lubrifian i 115
§ Piese de schimb 100
§ Po , telecomunica ii, radio,  TV, internet 51
§ Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare 172

c) Alte cheltuieli de exploatare, din care:
 - servicii paz , prest ri servicii, impozite i taxe, cheltuieli cu autoritatea
aeronautic  civil , cotiza ii ACI, AAR, preg tire profesional  , etc. 434

2. Cheltuieli cu investi iile, conform anexei 3.700

DIRECTOR GENERAL             DIRECTOR ECONOMIC
         Cpt. Cdor. (Av.) Vasile DALE                                       Lucia IRONKA



R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE

TRANSFERURI PENTRU INVESTI II
ANUL 2008 – PROPUNERI

− transferuri pentru investi ii - 3.700 mii lei, din care:

                 DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC
 Cpt. Cdor. (Av.)  Vasile DALE                                                   Lucia IRONKA

Nr. crt. DENUMIRE CANT. SUMA
- MII LEI -

I. Dot ri:
l Aparat cu raze X pe sasiu fix, cu tunel de

dimensiuni medii, echipat cu TIP
l Aparat cu raze X pe sasiu fix, cu tunel de

dimensiuni mici, echipat cu TIP
l Detector de urme de explozivi
l Por i detectoare de metale
l Detector portabil de metale
l tonete pentru sensurile de ie ire/intrare în ar
l targ  cu tren de rulare escamotabil, echipamente

aferente autosalv rii
l sta ii de lucru, servere, copiatoare, radiotelefoane
l aparate secretizare transmisie date, cititoare optice

fixe pentru documente
l truse narcotest, aparate de detec ie a falsurilor în

înscrisuri, l mpi sta ionare i portabile, aparate
Doku-Test

l aparate climatizare
l linii telefonice interurbane
l mobilier adecvat fiec rei înc peri conform

destina iei acestora
l microbuz transport personae
l autoalimentator cu carburan i de avia ie

2

3

2
3
12

2.300

II Repara ii capitale corp de gard  nou i vechi, amenajarea
Punctului de trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Baia
Mare, a biroului vamal:
l compartiment ri, recompartiment ri, instala ii

electrice, instala ii ap -canal, de înc lzire, curen i
slabi, etc

1.400

TOTAL 3.700


