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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2009 la
Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
directorului general al regiei i avizul favorabil al comisiei economico-financiare,

În conformitate cu Legea Bugetului de stat pe anul 2009,
 În temeiul art. 91, alin. (1) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopta prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Aeroportul
Interna ional Baia Mare” conform anexelor nr. 1 i 2, astfel:
Venituri totale           4.307,43 mii lei

-venituri din exploatare                    4.285,00  mii lei
-venituri financiare                     22,43  mii lei

Cheltuieli totale                                        4.307,43 mii lei
Investi ii din transferuri de la CJ din care:                                                           2.400,00 mii lei

-dot ri specifice avia iei                                1.814,00 mii lei
-alte cheltuieli  asimilate investi iilor-R.K.                         586,00  mii lei

Investi ii din surse proprii                                  200,00 mii lei
 În cazul în care în execu ie se înregistreaz  dep iri sau nerealiz ri ale veniturilor totale, RA.
Aeroportul Interna ional Baia Mare va efectua cheltuieli corespunz tor cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 2. Prezenta hot râre se publica in Monitorul oficial al jude ului si se comunica integral sau in
extras:

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramure  ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei  Economice;
- Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

 Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 28 voturi „pentru”, 2 voturi „împotriv ” i 2 ab ineri în edin a
extraordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 27 martie 2009.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                             SECRETAR AL JUDE ULUI,

                    Dumitru Dumu a
Baia Mare,  27 martie 2009
Nr. 33
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
                  Anexa nr. 1

la Hot rârea C.J. MM
         nr. 33 din 27 martie 2009

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE

PE ANUL 2009
- mii lei -

I.   INVESTITII din transferuri de la CJ -total din care: 2.400,00

Dotari intependente spefice avia iei
1.814,00

Alte chelt.asimilate investitiilor Cap.84 586,00
II. investitii din surse proprii 200,00

Denumire  indicator Cod Propuneri
2009

A B C

1.Venituri din expl., total din care: 4.235,00
a-venituri din activitatea  de  baz 500,00
 - din care tx de securitate
b- transferuri  PENTRU EXPLOATARE 3.735,00

  c- alte venituri 50,00
2.Venituri financiare 22,43

VENITURI TOTALE 4.307,43
I.Cheltuieli de personal , total din care 2.552,44
1.- remunera ii personal 1.852,98
2.Contributii la bugetul de stat 517,78
3.Alte drepturi de natura salariala 181,68
II.Bunuri servicii , total din care 1.119,99
1.Materiale (inclusiv ob. inv) 120,00
2.Cheltuieli cu  energie,gaz,apa -total din care: 339,00
- Gaz 150,00
- Energie 160,00
- Apa 29,00
3. carburanti ,lubrifianti 160,00
4. piese de schimb 80,00
5. posta, telecom.,radio,internet 50,00
6. alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (serv bancare,
prest.serv.auto,MEIA,PSI,asistenta soft, prime  de asig.etc,)

370,99

III.Alte cheltuieli de exploatare din care:
(salubrizare,deplasari,serv.paza,coserit,preg.profes.,taxediverse, impozite,
varsaminte,licente, protocol, amortizare reclame,chirii,deratizare,reparatii,
P.S.I.,etc)

635,00

CHELTUIELI TOTALE de exploatare 4.307,43
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

 Anexa nr. 2
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 33 din 27 martie 2009

LISTA LUCR RILOR DE INVESTI II
PROGRAMATE PENTRU ANUL 2009

- mii lei -

NR
CRT DENUMIREA NR.

BUC. VALOARE

I. TOTAL INVESTITII din transferuri de la CJ din care: 2.400,00
I Repara ii capitale corp de gard  nou i vechi,punct acces,

amenajarea punctului de trecere a frontierei de stat pe Aeroportul
Baia Mare, a biroului vamal (compartiment ri, recompartiment ri,
instala ii electrice, instala ii ap -canal, de înc lzire, curen i slabi,
alimentare energie electrica cu 380Volti,sistem incalzire
corp.judet.de paza, imprejmuire, sistematizare verticala etc.)

586,00

II Dotari specifice aeroportului –total din care: 1.814,00
1 Autospeciala interventie rapida cu agenti complementari de stingere

incendii
2 Agregat pentru determinarea coeficientului de franare la pista
3 HOUCHIN C 600 KVA agregat pentru pornirea aeronavelor
4 Sursa sol pornire motor avion 115V ca/400 Hz Hobart
5 Sursa sol pornire motor avion 28 V cc Hobart
6 Degivror
7 Scara avion
8 Autoincarcator bagaje
9 Banda bagaje sosiri
10 AIR-STARTER
11 Set bara tractare avion cu furca reglabila

II. INVESTITII DIN  SURSE PROPRII – dot ri specifice
aeroportului
- agregat pentru între inerea suprafe elor înierbate, etc.

200,00


