
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru completarea cu noi activit i a obiectului de activitate

i modificarea corespunz toare a Regulamentului de Organizare i Func ionare
 al Regiei Autonome „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
directorului general al regiei precum i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

În conformitate cuprevederile Hot rârii Guvernului nr. 398/1997;
 În temeiul art. 91, 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  completarea cu noi activit i a obiectului de actzivitate al R.A. „Aeroportul
Interna ional Baia Mare” dup  cum urmeaz :

− COD CAEN – 4939 – Alte transporturi terestre de c tori n.c.a.;
− COD CAEN – 4719 – Comer  cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de

produse nealimentare;
− COD CAEN – 4762 – Comer  cu am nuntul al ziarelor i articolelor de papet rie.

Art.2. Se aprob  modificarea Regulamentului de Organizare i Func ionare al R.A. „Aeroportul
Interna ional Baia Mare” conform anexei la prezenta hot râre.

Art.3. Prezenta hotarare se publica in Monitorul  oficial  al judetului i se comunic  integral sau în
extras :

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

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 14 aprilie 2010. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                        Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                          Dumitru Dumu a

Baia Mare, 14 aprilie 2010
Nr. 50



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa nr. 1
la Hot rârea CJ MM

      nr. 50 din 14 aprilie 2010

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE I FUNC IONARE  REACTUALIZAT

    AL  REGIEI AUTONOME “AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”

I. Dispozi ii  generale
Art. 1.  Regia Autonom  “Aeroportul Interna ional  Baia Mare”, regie autonom  de interes local cu specific
deosebit, cu personalitate juridic , func ioneaz  pe baz  de gestiune economic i autonomie financiar ,
beneficiaz  de transferuri de la  bugetul local, în condi iile art. 3 din H.G.R. nr. 398/1997, se organizeaz i
func ioneaz  în condi iile legii i potrivit prevederilor prezentului regulament.
Art. 2. Sediul Regiei Autonome “Aeroportul Interna ional Baia Mare” este în localitatea T ii M gher ,
jude ul Maramure .
Punct de lucru situat în localitatea T ii M gher , strada 66, nr. 22, jud. Maramure

II. Obiectul de activitate
Art. 3. Domeniul i activitatea principal  conform CAEN Rev.2:
522 - activit i anexe pentru transporturi

5223 – Activit i de servicii anexe transporurilor aeriene
 Activit i  secundare conform CAEN rev. 2:
4939 – Alte transporturi terestre de c tori n.c.a.;

4719 – Comer  cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse nealimentare;
4762 – Comer  cu am nuntul al ziarelor i articolelor de papet rie
5110 – Transporturi aeriene de pasageri;
5121 – Transporturi aeriene de marf ;
7490 – Alte activit i profesionale, tiin ifice i tehnice n.ca.
8299  - Alte activit i de servicii suport pentru întreprinderi, n.c.a.
Regia Autonom  “Aeroportul Interna ional Baia Mare” are ca obiect de activitate:
a) administrarea i exploatarea bazei aeroportuare proprii;
b) dirijarea i deservirea la sol a aeronavelor române ti i str ine i a pasagerilor;
c) organizarea, asigurarea i efectuarea serviciilor de handling pe aeroport, pentru aeronave române ti

i str ine;
d) asigurarea securit ii tuturor activit ilor aeroportuare i a mijloacelor tehnice din dotare;
e) coordonarea unitara a activitatilor si serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a traficului de

pasageri si de marfuri si a activitatilor de aviatie generala si militara solicitate;
f) realizarea coordonarii intregii activitati de la sol pe aeroport si in zonele acestuia, asigurand

securitatea aeronavelor, instalatiilor  cladirilor, pasagerilor si bunurilor transportate sau in tranzit, in
conformitate cu prevederile reglementarilor internationale in domeniu;

g) dezvoltarea, modernizarea si intretinerea pistelor, cailor de rulare si platformelor, echipamentelor,



instalatiilor si constructiilor, a celorlalte mijloace din dotare, precum si introducerea tehnologiilor
moderne de deservire aeroportuara;

h) realizarea cooperarii in domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu institutiile similare din alte
state si cu organizatiile internationale de profil;

i) efectuarea direct  de operatiuni de comert interior si exterior pentru activitatea proprie prin
compartimente proprii si realizarea importului de echipamente si piese de schimb;

j) efectuarea de transport persoane pe rute interne si internationale.

Art. 4. Pentru realizarea obiectului de activitate, Regia Autonom  “Aeroportul Interna ional Baia Mare” are
urmatoarele atributii:

-a) in domeniul tehnic
1. asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea intregii infrastructuri
aeroportuare: pista, cai de rulare, platforme, drumuri de acces, parchinguri, aerogara, hangare si alte
constructii sau dotari care concura la buna desfasurare a activitatii aeroportuare in concordanta cu
standardele internationale;
2. asigura administrarea, exploatarea, dezvolatarea, modernizarea si intretinerea echipamentelor si
instalatiilor lor aeroportuarea in sectoarele mecano-energetic, telecomunicatii, de transport si de deservire
aeroportuara;
3. elaboreaza, aproba si aplica norme tehnice proprii adaptate la specificul dotarii pentru administrarea,
exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si intretinerea bazei aeroportuare proprii;
4. elaboreaza studii si executa programe, prin asociere sau prin alte forme si modalitati, cu parteneri din
tara sau din strainatate, pentru a asigura administrarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea si
intretinerea bazei aeroportuare;
5. organizeaza si tine evidenta de cadastru al bazei aeroportuare;
6. analizeaz i se pronun  asupra proiectelor de construc ii montaj elaborate pentru zonele cu servitu i
aeronautice ale regiei autonome, în vederea aviz rii acestora de c tre autoritatea aeronautic  român ;
7. asigur  semnalizarea i balizarea tuturor construc iilor existente în  perimetrul aeroportuar, potrivit
reglement rilor interna ionale  recunoscute în România;
8. organizeaz  activitatea de prevenire i stingere a incendiilor în conformitate cu reglement rile
aeronautice, concomitent cu instruirea i atestarea pe posturi a pompierilor civili;
9. asigur  controlul desf ur rii proceselor i opera iunilor aeroportuare în vederea respect rii normelor i
regulamentelor de exploatare aeroportuar , de protec ie uman i a mediului înconjur tor;
10. întocme te studii i cercet ri referitoare la dezvoltarea, modernizarea i optimizarea activit ii
aeroportuare, precum i la impactul aeroportului în zona de influen ;
11. prin posibilit i proprii sau în colaborare cu parteneri din ar  sau din str in tate realizeaz , în condi iile
legii, activit i de import pentru activitatea proprie i de aprovizionare tehnico-material  a aeroportului;
12. ia m suri pentru perfec ionarea preg tirii de specialitate, cu aport intern i extern, a personalului regiei
autonome, atest  calificarea acestuia pentru meserii specifice activit ii aeroportuare, cu excep ia acelor
meserii pentru care normele interne sau interna ionale în vigoare prev d alte condi ii de atestare.

-b) în domeniul opera ional
1. asigur  aplicarea reglement rilor Organiza iei Avia iei Civile Interna ionale potrivit anexelor  la

Conven ia de la Chicago privind avia ia civil  interna ional , precum i a celorlalte reglement ri interne i
interna ionale în domeniul activit ii aeroportuare;

2. asigur  facilit ile de infrastructur , mecano-energetic, de mijloace tehnice aeroportuare i de
servicii, necesare desf ur rii în bune condi ii, calitative i de siguran , a transporturilor aeriene de pasageri
i de m rfuri, executate de transportori interni i externi;



3. asigur  datele de informare operativ  intern i interna ional  cu privire la starea i func ionarea
sectoarelor i  a mijloacelor proprii care concur  la activitatea aeroportuar ;

4. asigur i coordoneaz  la nivelul aeroportului, prin personalul propriu specializat, securitatea
activit ii de avia ie civil , în colaborare cu for ele militare i civile destinate acestui scop;

5. organizeaz i coordoneaz  elaborarea documentelor de organizare i de mobilizare la locul de
munc , metodologia de în tiin are a personalului i stabile te mijloacele de alarmare în situa ii deosebite;

6. coordoneaz i particip , prin personalul propriu la activitatea de alarmare, c utare i salvare a
aeronavelor aflate în dificultate în zona de responsabilitate a aeroportului;

7. asigur  spa iile necesare pentru buna desf urare a activit ilor  pe aeroport, acordând prioritate
celor destinate confortului pasagerilor i fluidiz rii traficului;

8. organizeaz i execut  controlul tehnic periodic pentru solicitarea omolog rii terenurilor i
instala iilor aeronautice proprii, în vederea certificatelor de exploatare sau prelungirii duratei lor de valabilitate;

9. asigur  efectuarea controlului medical curent al personalului aeroportuar, iar la cerere, pe baz
de contract i al personalului aeronautic ce apar ine companiilor aeriene care opereaz  pe aeroport, al
personalului celorlal i agen i economici din zon ; asigur  ocazional, asisten  medical , la cerere i de
urgen , pentru public în aerogar i aeroport, cât i servicii pentru respectarea normelor igienico-sanitare,

10. asigur  respectarea, de c tre personalul propriu a  disciplinei muncii, a atribu iilor de serviciu i a
celorlalte prevederi legale în desf urarea activit ii aeroportuare;

11. asigur  coordonarea întregii activit i desf urate pe platformele aeroportuare, în calitate de
autoritate aeroportuar , conform normelor i instruc iunilor în vigoare. Totodat , stabile te norme, reglement ri
specifice activit ii i conduitei din perimetrul aeroportuar propriu, obligatorii pentru agen ii economici i pentru
persoanele fizice;

12.  organizeaz  activitatea de management din structura regiei autonome, inclusiv  dezvoltarea
aplic rii informaticii, în vederea asigur rii rapide, computerizate, a informa iilor necesare lu rii deciziilor
tehnico-economice i organizatorice;

13.  în conformitate  cu cerin ele cre terii calit ii serviciilor oferite de transportatorilor aerieni,
pasagerilor, precum  i  altor parteneri în traficul aerian, î i poate diversifica presta iile în scopul cre terii
veniturilor proprii i a  dezvolt rii bazei aeroportuare;

14. asigur  gratuit, transportul personalului propriu, la i de la locul de munc , cu mijloace auto din
parcul propriu, în condi iile în care cheltuielile de transport se acoper  din alte activit i.

-c) în domeniul economico-financiar
1. asigur  programarea i executarea activit ii economico-financiare proprii;
2. fundamenteaz   politica de credite i a altor surse de finan are a regiei autonome;
3. elaboreaz  programul propriu de dezvoltare i face propuneri de finan are pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în program, urmând elaborarea i avizarea legal  a documenta iei tehnice;
4. efectueaz  direct opera iuni de comer  interior i exterior prin compartimente proprii i realizeaz
importul de echipamente i piese de schimb;
5. identific i exploateaz  toate sursele de venituri pentru rentabilizarea activit ii pe care o desf oar
prin  opera iuni specifice;
6. autorizeaz i aprob  desf urarea unor activit i pe platforma aeroportuar , în conformitate cu
prevederile legale în vigoare i cu regulamentele specifice proprii, emise  în acest scop. Autoriza iile sunt
emise în scopul asigur rii func ion rii aeroportului, respectând condi iile de securitate i numai cu condi ia
ob inerii de venituri;
7. se poate afilia la organe i organisme interna ionale din domeniile obiectului s u de activitate.



III. Patrimoniul
Art. 5. Patrimoniul Regiei Autonome “Aeroportul Interna ional Baia Mare” este cel determinat conform
datelor din bilan ul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1996.

IV. Structura organizatoric
Art. 6.  Structura organizatoric i func ionarea regiei autonome, rela iile în cadrul acesteia i cu ter ii în
domeniile sale de activitate se stabilesc de c tre consiliul de administra ie, în conformitate cu normele
legale în vigoare.

V. Organele de conducere
Art. 7. (1) Conducerea regiei autonome se asigur  de c tre consiliul de administra ie i de c tre directorul
general, în condi iile legii.

(2) Numirea i schimbarea directorului general al regiei autonome se va face de c tre consiliul
jude ean, cu avizul Ministerului Transporturilor.
Directorul general  este dl. P TRA CU MIHAI, CNP 1740622240030, n scut la data de 22.06.1974 în loc.
Baia Mare, jud. Maramure , domiciliat în Baia Mare, str. Viilor nr. 13B, jud. Maramure , identificat cu BI
seria GV nr. 257041 emis de Pol. Baia Mare la data de 03.09.2004 cet enie român .
Directorul general are atribu iile stabilite prin contractul de administrare.
Art. 8. Consiliul de administra ie î i desf oar  activitatea în conformitate  cu propriul s u regulament de
organizare i func ionare, având, în principal, urm toarele atribu ii, r spunderi i competen e:

• aprob  programele de servicii aeroportuare;
• aprob , potrivit competen elor stabilite prin lege, investi iile ce urmeaz  a fi realizate de regia

autonom i propune realizarea unor investi ii de amploare, cu respectarea normelor legale în
vigoare;

• propune bugetul de venituri i cheltuieli al regiei autonome ce se aprob  prin hot râre a Consiliului
Jude ean Maramure

• aprob  înstr inarea bunurilor imobile apar inând regiei autonome, în condi iile stabilite de legisla ia
în vigoare;

• spundere de administrarea legal i eficient  a întregului patrimoniu;
• aprob  elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare i exploatare aeroportuar , în

vederea stabilirii, potrivit legii, a taxelor i tarifelor presta iilor efectuate;
• elaboreaz i aprob  statutul personalului;
• aprob , potrivit legii, statul de func ii i structura de personal, corespunz tor necesit ilor activit ii;
• aprob   i alte m suri, cu excep ia celor date, potrivit legii, în competen a altor organe.

Art. 9. Consiliul de administra ie este numit prin hot râre a Consiliului Jude ean Maramure i este alc tuit
din 7-9 persoane, din a c rui componen  fac parte obligatoriu:

-directorul general al regiei autonome, care este i pre edinte al consiliului de administra ie;
-reprezentantul Consiliului Jude ean Maramure
-reprezentantul Ministerului Transporturilor
-reprezentantul Ministerului Finan elor
-reprezentantul Ministerului Ap rii Na ionale
-reprezentantul Ministerului Muncii i Protec iei Sociale
-trei persoane numite din ingineri, juri ti, economi ti, tehnicieni speciali ti din cadrul Regiei Autonome

Aeroportul Interna ional Baia Mare sau a Consiliului Jude ean Maramure



La lucr rile  consiliului de administra ie pot participa ca invita i, i reprezentan i ai unor institu ii publice
pentru consultare. Consiliul de administra ie î i desf oar  activitatea în conformitate cu propriul s u
regulament de organizare i func ionare i hot te în problemele privind activitatea regiei autonome, cu
excep ia acelora care, potrivit legii, sunt date în competen a directorului general sau a altor organe.
Art. 10.  Membrii consiliului de administra ie sunt numi i pe o perioad  de 4 ani, iar jum tate dintre ei pot fi
înlocui i la fiecare 2 ani. Consiliul de administra ie poate propune Consiliului Jude ean Maramure
înlocuirea unui membru necorespunz tor, precum i completarea locurilor devenite vacante din diferite
motive în cursul perioadei de 4 ani. Membrul nou-numit va func iona numai pân  la încheierea  acestei
perioade. Membrii consiliului de administra ie nu pot participa la conducerea societ ilor comerciale i a
regiilor autonome cu care Regia Autonom  “AEROPORTUL  INTERNATIONAL BAIA  MARE” între ine
rela ii de afaceri sau fa  de care are interese contrare.
Art. 11. Membrii consiliului de administra ie î i p streaz  calitatea de angajat la unitatea sau la institu ia de
la care provin, cu toate drepturile i obliga iile derivând din aceast  calitate. Pentru activitatea depus  în
consiliul de administra ie ace tia primesc o indemniza ie lunar , al c rei cuantum se stabile te prin
hot râre a consiliului de administra ie, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 12. Consiliul  de administra ie se întrune te lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea
pre edintelui ori a cel pu in jum tate plus unul din num rul membrilor s i.
Art. 13. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administra ie poate atrage în activitatea de
analiz , consilieri i consultan i din diferite sectoare potrivit legii.
Art. 14. Directorul general al regiei autonome reprezint  interesele acesteia în raport cu ter ii i în fa a
organelor i organiza iilor din ar i str in tate.

VI. Rela iile comerciale, financiare i controlul activit ii
Art. 15. Partea de cheltuieli care dep te nivelul veniturilor realizate se acoper  de la bugetul de stat în
condi iile legii. Consiliul Jude ean Maramure  asigur , în condi iile legii, aloca ii bugetare în completarea
surselor proprii i a creditelor pentru realizarea obiectivelor de investi ii de interes public, în principal pentru
dezvoltarea i modernizarea platformei aeroportuare. În func ie de dezvoltarea zonal i alte consilii
jude ene pot contribui cu surse financiare la între inerea i dezvoltarea aeroportului.
Art. 16. Opera iunile de încas ri i pl i ale regiei autonome se efectueaz  prin conturi în lei i în valut  ale
acesteia, deschise în condi iile legii, la unit ile bancare din ar i str in tate.
Art. 17. Tarifele i redeventele în lei i valut , percepute de regia autonom  de la beneficiari interni sau din
str in tate, se stabilesc în conformitate cu legisla ia intern i interna ional  privind avia ia civil .
Art. 18.  Efectuarea prest rilor de servicii i asigurarea facilit ilor aeroportuare se stabilesc pe baz  de
contracte cu beneficiarii.
Art. 19. Regia autonom  poate, în conformitate cu legea, s  realizeze lucr ri de investi ii, pe baz  de
licita ie public , cu parteneri din ar  sau str in tate.
Art. 20. Gestiunea regiei autonome este controlat  de organele de  specialitate proprii, cât i cele stabilite
prin lege.

VII. Dispozi ii referitoare la personal
Art. 21.  Personalul regiei autonome de orice categorie sau specialitate, este supus prevederilor statutului
personalului din avia ia civil .
Art. 22. Statutul va cuprinde, potrivit reglement rilor în vigoare, norme obligatorii privind condi iile de
angajare, promovare i autorizare pe func ii, precum i îndatoririle salaria ilor, regimul sanc iunilor, alte
norme specifice referitoare la protec ia social  a  personalului.



Art. 23. Personalul propriu care execut  activit i în str in tate în baza unor contracte de asisten  tehnic
sau asigur ri de servicii, încheiate între regia autonom i parteneri externi, beneficiaz  de toate drepturile
legale în domeniu.
Art. 24.  Personalul de reprezentare, între inere i exploatare care în desf urarea activit ii, într  în rela ii
directe cu publicul, sau cel din activitatea tehnic  aeroportuar  este obligat s  poarte echipament
vestimentar tipizat. Locurile de munc  în care se poart  echipament vestimentar tipizat, costul i modul de
plat   a contravalorii acestuia, modelele i însemnele caracteristice vor fi stabilite de c tre consiliul de
administra ie, în conformitate cu reglement rile legale în domeniul respectiv, precum i cu cele financiar –
contabile.
Art. 25. Angajarea i concedierea personalului se fac de c tre directorul general, conform prevederilor
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Art. 26. Atribu iile i responsabilit ile personalului se stabilesc prin regulamentul de ordine interioar i prin
fi a postului.
Art. 27. Drepturile de salarizare i celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de
munc .

VIII. Dispozi ii finale
Art. 28. Regia Autonom  “AEROPORTUL INTERNA IONAL  BAIA  MARE” respect i r spunde de
aplicare prevederilor din legisla ia intern , precum i de reglement rile aeronautice interne i interna ionale.
Art. 29. Prezentul regulament se completeaz  cu orice alte reglement ri legale.
Prezentul regulament a fost aprobat în edin a Consiliului de Administra ie al R.A. AEROPORTUL
INTERNA IONAL BAIA MARE din data de 2 aprilie 2010

DIRECTOR GENERAL
Mihai P TRA CU



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

        Anexa nr. 2
la Hot rârea CJ MM

      nr. 50 din 14 aprilie 2010

Domeniul i activitatea principal  a R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE
conform CAEN Rev.2 este:
522 - activit i anexe pentru transporturi

5223 – Activit i de servicii anexe transporurilor aeriene

 Activit i  secundare conform CAEN rev. 2:

 4939 - Alte transporturi terestre de c tori n.c.a.;
 4719 – Comer  cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant  de produse
nealimentare;

 4762 - Comer  cu am nuntul al ziarelor i articolelor de papet rie
 5110 - Transporturi aeriene de pasageri;
 5121 -Transporturi aeriene de marf ;
 7490 - Alte activit i profesionale, tiin ifice i tehnice n.ca.
 8299  - Alte activit i de servicii suport pentru întreprinderi, n.c.a.


