
HOTĂRÂRE 

privind prelungirea mandatului reprezentantului  

Ministerului Finanțelor ca administrator provizoriu  în cadrul  Consiliului de 

administrație la R.A. Aeroportul Internațional Craiova 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare 

Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituții Subordonate nr. 

19576/03.08.2021, adresa Ministerului Finanțelor, înregistrată la Consiliul Județean 

Dolj cu nr. 18720/27.07.2022, prin care se propune prelungirea mandatului de 

administrator provizoriu al reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul 

Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, în 

persoana dlui Silviu-Mircea Pîrvulețu și raportul Serviciului Juridic nr. 

19957/08.08.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,   

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

107/31.03.2022 și  cele ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1737/22.07.2022,  

în baza  art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (2), lit. a), alin. (3) și alin. (5), art. 12  

și art. 641  alin. (1) și alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d),  art. 182 și art. 196 alin. (1), 

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

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 – Se prelungește mandatul de administrator provizoriu al domnului 

Silviu-Mircea Pîrvulețu - reprezentant al Ministerului Finanțelor în cadrul 

Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, pe 

o perioadă de 2 luni sau după caz, până la data la care, în interiorul acestui termen este 

finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, ori la 

data încetării raporturilor de serviciu dintre domnul Silviu-Mircea Pîrvulețu și 

Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, dacă aceasta survine înaintea expirării 

duratei mandatului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



 Art. 2 – În sensul celor  hotărâte la art. 1, domnului Silviu-Mircea Pîrvulețu i se 

va încheia Actul Adițional nr. 2  la contractul de mandat în baza căruia acesta își 

desfășoară activitatea ca administrator provizoriu, în cadrul Consiliului de 

administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, anexă la prezenta 

hotărîre. 

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Regia Autonomă 

Aeroportul Internațional Craiova și persoana nominalizată la art. 1 vor aduce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova și persoanei nominalizate la art. 1. 

 

 

 

 

Nr. 220             Adoptată la data de 26.08.2022 

 

 

 PREŞEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ            

                                                                                  SECRETAR GENERAL 

                AL JUDEȚULUI, 

   DORIN-COSMIN VASILE       CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

     

 

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 35 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa la H.C.J. Dolj nr. 220/2022 

 

Act Adițional nr. 2 

la 

CONTRACT  de ADMINISTRARE – MANDAT nr. .........../31.03.2022  

(anexa nr. 1  la H.C.J. Dolj  107/31.03.2022) 

 

 

În realizarea şi exercitarea atribuțiilor administratorilor prevăzute de  O.U.G. nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și de regulamentul de organizare și funcționare al regiei, 

Între 

A). Consiliul Județean Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, Calea Unirii nr. 19, județul 

Dolj, denumită în continuare  autoritate tutelară,  reprezentată prin Președinte – Dorin 

Cosmin VASILE, în calitate de mandant, 

  

şi 

 

B) Domnul,  ...................................... cetăţean ...................., născut la data de 

 ................. , în localitatea .................................., domiciliat în ................................, 

Str. ..........................nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ...., identificat cu C.I.  seria ........., nr. 

.........., C.N.P. ..................................., în calitate de administrator neexecutiv sau 

mandatar („administrator/mandatar”), în calitate de mandatar, 

 

  în baza art. 64^1 alin (1) și alin. (5)  din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare s-a 

întocmit prezentul Act Adițional care are ca obiect modificarea prevederilor art. 6, (II. 

Durata contractului de mandat) din Contractul de mandat astfel: 

 

Art. 1.  

Prezentul contract se prelungește pe o perioadă de 2 luni sau  după caz, până la 

data la care, în interiorul acestui termen este finalizată procedura de selecție a 

candidaților pentru poziția de administrator, ori la data încetării raporturilor de serviciu 

dintre domnul Silviu-Mircea Pîrvulețu și Ministerul Finanțelor sau unitățile 

subordonate, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului. 

 



 

 

Art.2. 

Prezentul Act adițional modifică în mod corespunzător Contractul de 

Administrare  Mandat (anexa nr.1 la H.C.J. Dolj 107/31.03.2022) și reprezintă acordul 

de voință al părților. 

 Celelalte prevederi  din contract rămân nemodificate. 

Art.3. 

Prezentul Act adițional a fost încheiat azi ......./......./ ......... în 2 exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.   

     

  

        

 

 

   Consiliul Judeţean Dolj   

       ADMINISTRATOR provizoriu: 

      PREŞEDINTE,             

 

   Dorin Cosmin VASILE           Dl   _______________________ 
     
 




