
 
 

 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Regiei Autonome Aeroportul 

Internaţional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru depășirea dificultăților 

financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată  

de pandemia COVID-19 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 15780/22.06.2022 al Direcției Economice, 

Raportul Direcţiei Juridice, Administrație Locală Secretariat nr. 15729/22.06.2022, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate;     

în baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene și a Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, și al ministrului dezvoltării, 

lucrărilor publice și administrației nr. 1054/1207/2022 privind aprobarea schemei de ajutor 

de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează 

aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de 

pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care 

se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru depășirea dificultăților financiare 

cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19.  

Art. 2 –  Sursa de finanțare va fi asigurată prin Hotărâre de Guvern privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului sau din alte surse ale 

bugetului de stat cu această destinație. 

 Art. 3 – Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj.  

 

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2022 

 

 

PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEŢUL DOLJ                   

DIRECŢIA ECONOMICĂ                    PREŞEDINTE, 

SERVICIUL BUGET-VENITURI               

Nr. 15780/22.06.2022                                                    DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Regiei 

Autonome Aeroportul Internaţional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru 

depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzat de criza generată 

de pandemia COVID-19 

 

În baza art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de 

sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, a 

Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, și al 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1054/1207/2022 privind 

aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar 

operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au 

înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 

milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, 

cauzate de criza generată de pandemia COVID-19 şi în temeiul art. 173 alin. (1) lit. 

f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare se propune spre aprobare 

acordarea unui sprijin financiar Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova, 

în valoare de 6.400 mii lei, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se 

confruntă, cauzate de criza generată de pandemia COVID-19. 

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova, înfiinţată în baza H.G. nr. 

125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este regie subordonată 

Consiliului Judeţean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii 

autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea 

consiliilor judeţene. 

Scăderea traficului aerian cauzată de criza generată de pandemia de COVID-

19, cumulată cu un proces foarte lent de revenire la nivelul anului 2019, are un 

impact negativ semnificativ asupra veniturilor Regiei Autonome Aeroportul 

Internaţional Craiova, care a înregistrat în anul 2019 un trafic situat între 200.000 – 

3.000.000 pasageri/an, afectând menținerea acestuia în stare operațională pe termen 

scurt, în lipsa unor măsuri de ajutor de stat. 

În vederea susţinerii activităţii Regiei Autonome Aeroportul Internaţional 

Craiova (aeroport regional care în anul 2019 a înregistrat un trafic de pasageri mai 

mare de 200.000 pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri), pentru acoperirea 

deficitului de lichiditate cu care se confruntă în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, 

cauzat de criza generată de pandemia de COVID-19, este necesară acordarea unui 

ajutor de stat.  



 2 

În acest context, Asociația Aeroporturilor din România a înaintat Guvernului 

României solicitarea de acordare a unui sprijin financiar în cuantum de 21.374 mii 

lei, pentru aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic mai mare de 

200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane de pasageri și care în prezent se 

confruntă cu dificultăți cauzate de nivelul scăzut al traficului și implicit al veniturilor. 

Ajutorul de stat va acoperi deficitul de lichiditate pentru perioada 01.01.2022 – 

30.06.2022. 

În raport cu solicitarea Asociației Aeroporturilor din România, la propunerea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și a Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința din data de 06.05.2022, 

Memorandumul cu tema: Acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici 

care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de 

pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru 

depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de 

pandemia COVID-19, în baza art. 107 alin.(3) lit. b) din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene și a Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de 

stat de sprijinire a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19, promovat 

de Comisia Europeană, care prevede un buget total de 21.374 mii lei, pentru 

operatorii economici care administrează aeroporturile mai sus menționate.  

În vederea susţinerii activităţii Regiei Autonome Aeroportul Internaţional 

Craiova (aeroport regional care în anul 2019 a înregistrat un trafic de pasageri mai 

mare de 200.000 pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri), pentru acoperirea 

deficitului de lichiditate cu care se confruntă în perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, 

cauzat de criza generată de pandemia de COVID-19, este necesară acordarea unui 

sprijin financiar în sumă de 6.400 mii lei. 

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, și 

al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1054/1207/2022 

privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar 

operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au 

înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 

milioane pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, 

cauzate de criza generată de pandemia COVID-19 s-a aprobat schema de ajutor de 

stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează 

aeroporturile prin care Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova va primi ca 

ajutor de stat, sub formă de subvenție prin bugetul Consiliului Județean Dolj, suma 

maximă de 6.400 mii lei pentru acoperirea deficitului de lichiditate pentru perioada 

01.01.2022 – 30.06.2022. 

Pentru acordarea ajutorului de stat este necesar ca la nivelul Consiliului 

Județean Dolj, care are în subordine Regia Autonomă Aeroportul Internațional 

Craiova, beneficiar al ajutorului de stat, să se aprobe prin hotărâre a consiliului 

județean, până la data de 30 iunie 2022, acordarea ajutorului, costurile eligibile pe 

care urmează să le finanțeze prin subvenții alocate de la bugetului județului, precum 

și calendarul de efectuare a plăților, în limita sumelor aprobate/ce vor fi aprobate cu 

această destinație, fără a depăși 24 decembrie 2022. 
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Sursa de finanțare va fi asigurată prin Hotărâre de Guvern privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului sau din alte surse 

ale bugetului de stat cu această destinație.   

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare acordarea unui sprijin 

financiar Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 6.400 mii 

lei, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza 

generată de pandemia COVID-19. 

 

             DIRECTOR EXECUTIV,     

                   MARIAN MECU                           ÎNTOCMIT,      

    CONSTANTIN ŞERBAN    



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală                       VIZAT 

 Nr.15729 /22.06.2022                DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                     Adriana-Cristina Vărgatu      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru 

depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de 

pandemia Covid - 19 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru depășirea 

dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia Covid – 

19,  propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea unui sprijin financiar Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova, în valoare de 6.400 mii lei, pentru depășirea dificultăților 

financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia Covid – 19. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 3 din H.G. nr. 398/2017 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea 

Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene; 

- prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și 

infrastructurii și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 

1054/1207/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui financiar 

operatorilor economici care administrează aeroporturilor care în anul 2019 au înregistrat un 

trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane pasageri, pentru 

depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă;    

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

         Avizat                        Întocmit 

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,                      Consilier juridic 

              Daiana Stoica              Emil Purcărin     




