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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. 167                      Adoptată la data de  30.06.2022 

 

 

PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

              DORIN-COSMIN VASILE                   CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 28 voturi “PENTRU” 

 

 


