
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 160/2021 privind 

aprobarea proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova” și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului  

,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”  

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare comun nr. 26184/ 17.11. 2021 al Direcţiei 

Economice și Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare 

Internațională, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr.  

26278/17.11.2021, 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 şi a art. 1 

lit. c) şi art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

art. 173 alin. (1), lit. (f),  art. 182 și art. 196 alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 160/2021 după 

cum urmează : 

  “ Valoarea proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” va fi constituită astfel: 

➢ Valoarea totală eligibilă a proiectului de 330.021.353,48 lei, se compune din: 

• 280.518.150,44 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată prin FEDR; 

• 42.902.775,95 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată prin bugetul de stat; 

• 6.600.427,09 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 

contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova; 

 

➢ Valoarea totală neeligibilă, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova, 

în cuantum 149.252.548,83 lei, se compune din: 



• 3.483.449,07 lei, reprezintă cheltuielile aferente realizării parcării auto, 

amenajarea benzii PDA, precum și o parte din dotările aferente terminalului 

de pasageri; 

• 75.693.758,06 lei, reprezentând TVA aferent tuturor tipurilor de cheltuieli, 

pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. 

• 70.075.341,70 lei, reprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma 

aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice. 

 

Art. 2 – Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 160/2021 și va 

avea următorul cuprins : 

„ Se aprobă suma de 6.600.427,09 lei , reprezentând contribuția de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova”, sumă ce va fi suportată din bugetul propriu județean. 

Art. 3 - Celelalte prevederi ale  Hotărârii Consiliului Județean nr. 160/2021 

rămân neschimbate. 

 Art. 4 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică 

și R.A. Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internaţional 

Craiova. 

 

  

Nr. ___                                                              Adoptată la data de  _____ 2021 

  

    

           PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,    

               

DORIN COSMIN VASILE                          CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ  
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ PROIECTE 

CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ  

Nr.  26184/17.11.2021 

 

            

               Aprobat 

PREȘEDINTE 

DORIN COSMIN VASILE 

 

             

 

REFERAT 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 160/2021 privind aprobarea 

proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului  

,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 

 

 

 

Având în vedere: 

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

Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, R.A. Aeroportul Internaţional 

Craiova, regie subordonată Consiliului Judeţean Dolj; 

- art. 173, alin. (1), lit. (b),  art. 182 alin. (4) raportat la art.139, alin. (3), lit. (d) și art. 196 alin. 

(1), lit. (a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova a depus, în vederea finanțării, proiectul ,,Extinderea și 

Modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, in cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 

durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a 

aeroporturilor. 

La depunerea cererii de finanțare, pentru demonstrarea eligibilității proiectului, a fost adoptată 

Hotărârea  Consiliului Județean Dolj nr. 160/19.08.2021, privind aprobarea proiectului ,,Extinderea 

și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 

Investițiile propuse a fi realizate în cadrul proiectului sunt de natură non-economică, 

economică și neeligibile și vizează siguranța și securitatea în domeniul transportului aerian, iar 

conform Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia va fi depus proiectul, 

unele din aceste  investiții fac obiectul ajutorului de stat, în timp ce alte investiții nu fac obiectului 

ajutorului de stat fapt ce face ca  valoarea cheltuielilor eligibile să fie de 100%. 

Pe parcursul evaluării cererii de finanțare, Direcția Generală Organismul Intermediar pentru 

Transport din cadrul Ministerului Transporturilor a solicitat trecerea unor cheltuieli din categoria 

cheltuielilor noneconomice (negeratoare de profit) în categoria cheltuielilor economice (generatoare 

de profit) și din cheltuieli eligibile în cheltuieli neeligibile.  

Modificările survenite constau în următoarele: 

          Inițial           În prezent  

Valoarea totală cu TVA    479,337,927.859 lei  479,273,902.31 lei 

Valoarea totală fără TVA    403,633,947.221 lei  403,580,144.23 lei 

Valoarea cheltuielilor noneconomice  150,859,851.056 lei  142,367,299.92 lei 

(negeneratoare de profit) cu TVA  

Valoarea cheltuielilor noneconomice  127,092,645.067 lei  119,871,928.36 lei 

(negeneratoare de profit) fără TVA  
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Valoarea cheltuielilor economice   328,478,076.804 lei  336,906,602.39 lei 

(generatoare de profit) cu TVA  

Valoarea cheltuielilor economice  276,541,302.154 lei  283,708,215.88 lei 

(generatoare de profit) fără TVA  

Valoarea cheltuielilor neeligibile   3.353.449,07 lei      3,483,449.07 lei 

 

Prin urmare, valoarea proiectului propus spre finanțare in valoare de 479,273,902.31 lei 

inclusiv TVA, are în prezent următoarea structură: 

 

➢ Valoarea totală eligibilă a proiectului de 330.021.353,48 lei, se compune din: 

• 280.518.150,44 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi 

asigurată prin FEDR; 

• 42.902.775,95 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi 

asigurată prin bugetul de stat; 

• 6.600.427,09 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția 

beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova; 

 

 

➢ Valoarea totală neeligibilă, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova, în cuantum 

149.252.548,83 lei, se compune din: 

 

• 3.483.449,07 lei, reprezintă cheltuielile aferente realizării parcării auto, amenajarea benzii 

PDA, precum și o parte din dotările aferente terminalului de pasageri; 

• 75.693.758,06 lei, reprezentând TVA aferent tuturor tipurilor de cheltuieli, pe întreaga 

perioadă de implementare a proiectului. 

• 70.075.341,70 lei, reprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma aplicării pro-ratei în 

cuantum de 25% la cheltuielile economice 

Contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (contribuția R.A. Aeroportul 

Craiova, in calitate de beneficiar al proiectului) ce a fost aprobată a se suporta din bugetul Consiliului 

Județean Dolj pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv 2022 – 2023 și inclusă în 

bugetele de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Dolj pentru anii 2022 și 2023 s-a modificat 

de asemenea de la valoarea de 6.639.482,70 lei la 6.600.427,09 lei.  

 

Faţă de cele prezentate se propune modificarea HCJ nr. 160/2021 pentru conformarea cu 

solicitările de clarificări și finalizarea evaluării proiectului.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV         DIRECTOR EXECUTIV 

 

     MECU MARIAN     BĂLUȚĂ DANIELA 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 26278/17.11.2021 

           VIZAT 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 160/2021 privind aprobarea proiectului ,,Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” 

 

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 şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 160/2021 privind aprobarea 

proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și 

a cofinanțării de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ,,Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 160/2021 privind aprobarea proiectului ,,Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” și a cofinanțării de 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” ; 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi 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. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene; 



- art. 1 lit. c) şi art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului 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 a fost identificat. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, 

sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi 

adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţa Consiliului Judeţean Dolj, în 

conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

 

 

Avizat              Întocmit 

            Șef serviciu             Consilier Juridic 

 

      

         Daiana Stoica                     Simona Bărăgan     

 

                                                 

 




