
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea raportului de activitate al anului 2021 și acordarea  

componentei variabile a remunerației  membrilor neexecutivi ai Consiliului de 

Administrație al Regiei Autonome 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 şi Monitorizare Instituţii Subordonate, 

înregistrat sub nr.14841/10.06.2022, prin care se propune  aprobarea raportului de 

activitate pe anul 2021 al administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova și acordarea componentei variabile a remunerației 

acestora, corespunzător îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari în proporție de 100%, prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Dolj 

nr. 133/29.06.2021 și 167/26.08.2021, ale contractelor de mandat ale administratorilor 

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, precum și ale actelor adiționale 

ale acestora, raportul Serviciului juridic nr. 15717/21.06.2022, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

ținând seama de Raportul de evaluare a activității administratorilor R. A. 

Aeroportul Internațional Craiova - pe anul 2021, înregistrat cu nr. 12775/20.05.2022 

și procesul verbal al evaluării nr. 12774/20.05.2022, 

în baza art. 2 pct.11, art. 8 alin. (3),  art. 12 alin. (2) și art. 17 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă Raportul de activitate al administratorilor neexecutivi ai 

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova pe anul 2021, conform anexei la 

prezenta hotărare și acordarea componentei variabile a remunerației acestora, în 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari ai anului 2021. 

Art.   2  – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și conducerea 

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Art.  3 – Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova și administratorilor neexecutivi ai regiei. 

 

Nr. 180             Adoptată la data de 30.06.2022 

 

 

    PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

               AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

     

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 28 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa  la Hotărârea nr. 180/2022 










































































