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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind stabilirea unor m suri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie la

 R.A. „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al Comisiei juridice i de
diciplin ;

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) i art. 5 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta
corporativ  a intreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b), c) i d) i ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu complet rile i modific rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , întrunit în edin  ordinar , adopt  prezenta

HOT RÂRE:
Art.1. Se aprob  declan area procedurilor de selec ie în vederea desemn rii Consiliului de

Administra ie la R.A. „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”.
Art.2. Consiliul de Administra ie la R.A. „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA

MARE” este format din 5 persoane dintre care:
§ un reprezentant al Ministerului Finan elor Publice desemnat de acesta;
§ un reprezentant al Consiliului Jude ean Maramure ;
§ 3 persoane cu experien  în administrarea unor regii autonome sau societ i comerciale

profitabile din domeniul transporturilor, inclusiv societ i comerciale din domeniul
privat.

Art.3. Mandatul consiliului de administra ie este de 2 ani.
Art.4. Se aprob  contractarea în condi iile legii a unui expert independent specializat în

recrutarea resurselor umane în vederea selec iei prealabile a persoanelor desemnate ca membrii ai
consiliului de administra ie al ii decât reprezentantul Ministerului Finan elor.

Art. 5.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE;
- Persoanelor desemnate.

Prezenta hot târe a fost adoptat  cu 21 de voturi „pentru” i 3 ab ineri în edin a ordinar
a Consiliului jude ean Maramure  din 24 octombrie 2012. Au fost prezen i 30 de consilieri jude eni
din totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie 2012
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