
        ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
pentru avizarea obiectivelor i criteriilor de performan  pentru

directorul general al R.A. „AEROPORTUL” Baia Mare

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economico – financiare precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;
 În temeiul art.4 din Ordonan a de Urgen  nr.79/2001 privind înt rirea disciplinei economico-financiare
i alte dispozi ii cu caracter financiar, astfel cum a fost aprobat i modificat  prin Legea nr.59/2002, cu

modific rile i complet rilor ulterioare;
 În baza art. 91 alin. (1) lit. f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001  privind administra ia public
local , republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se avizeaz  obiectivele i criteriile de performan , anex  la Contractul de performan  pentru
directorul general al R.A. „AEROPORTUL” Baia Mare, potrivit anexei care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.2. În baza obiectivelor i criteriilor de performan  avizate la art.1, pre edintele consiliului jude ean
va perfecta cu directorul general al R.A.  „AEROPORTUL” Baia Mare Contractul de performan , potrivit legii.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau în
extras:

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei generale a finan elor publice  Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei economice;
- Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 31 martie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS

                                                                                                          Contrasemneaz
                                                                                                            SECRETAR AL JUDE ULUI,

                                                                                                              Dumitru DUMU A

Baia Mare, 31 martie  2008
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Anexa nr. I la
                                                                                                 Contractul de Performanta nr. 2965 pe 2008

OBIECTIVE I CRITERII DE PERFORMAN

OBIECTIVE:
- Evolutia volumului de activitate din activitatea de exploatare pentru anul 2007:

- cifra de afaceri    - 2.737,27 mii lei
- numãr de mi ri aeronave  - 587
- numãr pasageri    - 14. 941

- Evolulia rezultatelor financiare din activitatea de exploatare:
- diminuarea creantelor restante
- diminuarea nivelului arieratelor

- Indeplinirea obiectivelor proprui cuprinse In strategia de dezvoltare a Consiliului Judetean Maramure

INDICATORI DE REFERINTA - R.A. AEROPORTUL BAIA MARE
Nr.
crt.

INDICATORUL U/M REALIZ RI
2007

PREVEDERI
2008

1. Cifra de afaceri din care venituri proprii Mii lei 2.737,27
437,27

3.050,00
450,00

2. Num r mediu de personal Pers. 55 61
3. Cheltuieli cu personalul Mii lei 1.339,30 1.750,00
4. Cheltuieli total Mii lei 2.779,97 3.050,00
5. Crean e din care:

 - crean e restante
Mii lei 75,43 90,00

6. Datorii totale din care:
- arierate

Mii lei 7,51 80,00

7. Num r de mi ri aeronave 587 600
8. Num r de pasageri Pers 14.491 15.000

CRITERII DE PERFORMAN
Nr.
Crt.

Criteriu U/M Formula de
calcul

Realiz ri
2007

Prevederi
BVC 2008

Criterii de
performan

Ponderile
acordate

criteriilor de
performan

1. Num r de mi ri de aeronave  587 600 10%
2. Productivitatea muncii Lei/salariat CA/nr.mediu

de personal
49.769 50.000 20%

3. Perioada de recuperare a
crean elor

Zile Crean e
restante
x365/CA

10,06 10,00 10%

4. Perioada de rambursare a
datoriilor

Zile Datorii
restante
x365/CA

1,00 11,00 10%

5. Num r de pasageri Pers 14.491 15.000 10%
6. Ponderea cheltuielilor cu

personalul în total cheltuieli
% Cheltuieli cu

personalul x
100/cheltuieli

totale

48,18 43 20%

7. Venituri proprii Mii lei 437,27 450,00 20%

AEROPORTUL INTERNATIONAL BAIA MARE RA
Täutii Mãgheräu, Baja Mare, Mararnure , România


