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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2012 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 precum i avizul comisiei pentru activit i economico-
financiare;

În baza Legii Contabilit ii nr. 82/2001 republicat , i in baza O.M.F.P.  3055/2009 cu
modificarile i complet rile ulterioare;

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  bilan ul contabil pe anul 2012 al Regiei Autonome „Aeroportul

Interna ional Baia Mare” conform anexei, sintetizat astfel:

VENITURI TOTALE , din care 5.614,00
- venituri din exploatare 5.601,00
- venituri financiare 13,00
CHELTUIELI TOTALE 5.579,00
Profit impozabil 26.00
CHELTUIELI PRIVIND INVESTI IILE, din care: 942,00
- dot ri 729,00
- alte cheltuieli asimilate investi iilor - RK 213,00

 Art.2 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 ;
-  Direc iei  Economice i Patrimoniu;
-  Direc iei juridice i administra ie public  local ;
-  Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 29 mai
2013. Au fost prezen i 34 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 mai 2013
Nr. 74
Anexele la prezenta hot râre pot fi accesate pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

