
 

 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea dreptului de administrare acordat R.A. Aeroportul Internațíonal 

Craiova pentru terenul în suprafață de 73.233 mp situat în Craiova, Calea 

București nr. 433 și însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 

108.000 mp, situat în Craiova, Calea București, nr. 325A și nr. 433, aflat în 

domeniul public al Județului Dolj,  

 

       Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

          având în vedere referatul de aprobare nr. 27549/ 21.10.2022 întocmit de Serviciul 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, raportul 

Serviciului Juridic nr. 27756/24.10.2022, adresa nr. 25273/04.10.2022 înaintată de către 

domnul Heiko Holm, officer Wizz Air Central Operations – Wizz Air Group, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

 în temeiul art. 308 și 309 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, a cap. II din Legea nr. 50/1991, republicată şi 

actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii și a art. 869 și art. 871 din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 în baza art. 301, art. 362 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. 57/2019 privind                                     

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRÂŞTE: 

 

Art. 1. Se revocă parțial dreptul de administrare al R.A. Aeroportul Internațional 

Craiova S.A. constituit în baza Hotărârii nr. 137/2021 a Consiliului Judeţean Dolj, pentru 

terenul în suprafaţă de 73.223 mp, aflat în domeniul public al Judeţului Dolj, situat în 

Craiova, Calea București, nr. 433, NC/CF 225433 Craiova, județul Dolj, având datele de 

identificare prevăzute în anexei nr. 1, la prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Se însușește propunerea Wizz Air Hungary Ltd înregistrată sub  

nr.25273/04.10.2022 privind concesionarea unui teren în suprafață totală de 108.000 mp 

aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în Calea București, nr. 325A (34.777 

mp) și nr. 433 (73.223 mp) identificat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, ce constituie 

parte integrantă din aceasta. 

 

 

                                                           CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



(2) Se propune întocmirea, în condițiile legii, a unui studiu de oportunitate în 

vederea concesionării terenului prevăzut la alin. (1). 

 Art. 3. Studiul de oportunitate  și documentația de atribuire vor fi supuse aprobării 

Consiliului Județean Dolj, în vederea realizării concesionării. 

 Art. 4. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 5. Câte un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica Serviciului 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, Direcției 

Economice din cadrul Consiliului Județean Dolj, R.A. Aeroportul Internațional Craiova 

S.A. și Wizz Air Hungary Ltd. 

 

 

 

  Nr._____                                                           Adoptată la data de:______________ 

       

 

               PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                       SECRETAR GENERAL                   

                                                                        AL JUDEȚULUI,  

                                                                 

      DORIN-COSMIN VASILE                              CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                      PREȘEDINTE         

ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                               

Serviciul Administrarea şi Exploatarea                                                                                                     

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                        DORIN-COSMIN VASILE 

Nr . 27549/ 21.10.2022                                                                

REFERAT DE APROBARE 

privind revocarea dreptului de administrare acordat R.A. Aeroportul Internațíonal 

Craiova pentru terenul în suprafață de 73.233 mp situat în Craiova, Calea București  

nr. 433 și însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 108.000 mp, 

situat în Craiova, Calea București, nr. 325A și nr. 433, aflat în domeniul public al 

Județului Dolj,  

 

Prin Hotărârea nr. 314/2019 a Guvernului României, s-a aprobat transmiterea unei părţi 

dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în 

domeniul public al Judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova, în suprafaţă 

73.223 mp, situat în Calea București, nr. 433 (identificat în anexa 1). 

  Conform strategiei de dezvoltare a judeţului Dolj, a masterplanului implementat pentru 

amenajarea teritoriului din zona Aeroportului Craiova, în atenţia Consiliului Judeţean Dolj se 

află consolidarea resurselor existente și atragerea și dezvoltarea de noi investiții în zonă, ceea ce 

va avea un impact pozitiv asupra comunității, prin creșterea ofertei de noi locuri de muncă 

direct create, precum și creșterea veniturilor la bugetul local și de stat. 

 Pentru atingerea acestor deziderate, ținând seama de intenția fermă și serioasă manifestată 

de către Wizz Air Hungary Ltd prin scrisoarea de intenție înregistrată la Consiliul Județean Dolj 

sub nr. 25273/04.10.2022, privind obținerea unui teren, pentru construirea și operarea unui 

hangar de mentenanță, se consideră oportună inițierea concesionării. 

 În acest scop, Consiliul Județean Dolj a identificat un teren în suprafață totală de                     

108.000 mp (prezentat în anexa 2), aflat în domeniul public al Județului Dolj, situat în Calea 

București, nr. 325A (34.777 mp) și nr. 433 (73.223 mp). 

Scrisoarea de intenție, transmisă de către Wizz Air Hungary Ltd, avănd la bază intenția 

de a investi în facilități de mentenanță proprii, în care își va desfășura activitatea partenerul 

selectat de către Wizz pentru întreținere, reparații și revizii aeronave (MRO), este fundamentată 

din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu, încadrându-se astfel în prevederile 

O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Conținutul acestei scrisori conturează principalele caracteristici ale dezvoltării propuse de 

către Wizz Air Hungary Ltd: 



-Wizz Air Hungary Ltd are în vedere o investiție de 30 de milioane de euro, care va 

genera angajarea a aproximativ 300 de specialiști de la nivel local, respectiv, ingineri, tehnicieni 

și personal administrativ, contribuind totodată la prosperitatea economică a regiunii și va oferi 

comunității locale oportunități de angajare. 

-Capacitatea de la unitatea de mentenanță va deservi în primul rând propria flotă, iar 

capacitatea suplimentară va fi vândută pe piață. În acest sens, în colaborare cu partenerii                     

și experții MRO, Wizz Air Hungary Ltd intenționează construirea unui hangar de mentenanță 

cu 6 locuri, la care se adaugă facilități administrative: birouri, zone de depozitare și zone de 

atelier. 

Conform art. 309 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, concendentul 

este obligat ca în termen de 30 de zile de la însușirea propunerii de concesionare formulate de 

persoana interesată, să procedeze la întocmirea unui studiu de oportunitate, care se va aproba 

prin hotărâre de consiliu județean și care trebuie să respecte prevederile art. 308 alin. 4, 

respectiv: 

a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 

b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea 

concesiunii; 

c) nivelul minim al redevenţei; 

d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică 

şi justificarea alegerii procedurii; 

e) durata estimată a concesiunii; 

f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; 

g) avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al 

Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului 

naţional de apărare, după caz; 

h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în 

care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, 

respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria 

naturală protejată nu are structură de administrare/custode. 

 

Ulterior, pe baza studiului de oportunitate aprobat prin hotărâre de consiliu, se va supune 

aprobării Consiliului Județean Dolj, concesionarea terenului prin licitație publică deschisă. 

 

Terenul menționat mai sus, în suprafață de 73.223 mp, se află în administrarea                     

R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în temeiul Hotărârii nr. 137/2021 a Consiliului Județean 

Dolj, impunându-se revocarea administrării acestuia.  



Pentru o zonă ca a noastră, în care rata șomajul este ascendentă, crearea de noi locuri de 

muncă va avea impact pozitiv asupra creșterii ratei de ocupare a forței de muncă, ce se va 

reflecta atât în creșterea nivelului de trai al persoanelor defavorizate și al familiilor acestora cât 

și în colectarea de taxe și impozite la nivelul județului Dolj. 

Față de cele expuse mai sus, considerăm propunerea înaintată de către  Wizz Air Hungary 

Ltd, ca fiind fermă și serioasă, și vă solicităm însușirea acesteia. 

Anexăm proiectul de hotărâre. 

 

   ADMINISTRATOR PUBLIC, 

            COSMIN DURLE                                                     ȘEF SERVICIU, 

                                                                                           ADRIAN PLUGARU 

 

 

 

 

                                                                                                  ÎNTOCMIT, 

                                                                                          MELANIA IEREMIEA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

 Nr.27756/24.10.2022                                       DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                           Adriana-Cristina Vărgatu   

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova pentru terenul în suprafață de 73.233 mp situat în Craiova 

Calea București nr. 433 și însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 

108.000 mp, situat în Craiova, Calea București, nr. 325A și nr. 433, aflat în domeniul public al 

Județului Dolj, 

 

 

 

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 revocarea dreptului de administrare acordat R.A. Aeroportul Internațíonal Craiova 

pentru terenul în suprafață de 73.233 mp situat în Craiova, Calea București nr. 433 și însușirea 

propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 108.000 mp, situat în Craiova, Calea București, 

nr. 325A și nr. 433, aflat în domeniul public al Județului Dolj,, propus de Președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind revocarea dreptului de administrare acordat R.A. 

Aeroportul Internațíonal Craiova pentru terenul în suprafață de 73.233 mp situat în Craiova, Calea 

București nr. 433 și însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 108.000 mp, 

situat în Craiova, Calea București, nr. 325A și nr. 433, aflat în domeniul public al Județului Dolj,  

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. 308 și 309 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

-cap. II din Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii, 

-art. 869 și art. 871 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

-art. 301, art. 362 alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 



-art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

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                                      Mioara-Veronica Manea 



 

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. __________A CONSILIULUI JUDEȚEAN 

DOLJ 

 

 

 

 

 

 

LISTA 

privind datele de identificare ale terenului în suprafață de 73.223 mp.,  

aflat în domeniul public al Județului Dolj, care trece din administrarea  

R.A. Aeroportul Internațional Craiova în administrarea Consiliului Județean Dolj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

IDENTIFICARE TEREN NR. 

INVENTAR 

SUPRAFAȚĂ 

(mp) 

VALOARE 

(lei) 

1 Teren intravilan, Craiova, 

Calea București, nr. 433, 

domeniul public,                      

NC/CF 225433 

800145 73.223 38.943.319,85 



Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 




