
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor de parcare la RA Aeroportul Internaţional 

Craiova 

 

 

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1387/06.03.2020 al R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova privind aprobarea tarifelor de parcare la R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova, raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

nr. 11527/13.03.2020, raportul Serviciului juridic nr. 11944/09.03.2020, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate,     

 în baza art. 5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților 

economice ca regii autonome și societăți comerciale de stat, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) şi art. 182 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă tarifele de parcare la R.A. Aeroportul International Craiova 

aşa cum sunt prevăzute in anexa 1  ce face parte integrantă din hotărâre; 

Art. 2 –  Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj si R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre; 

Art. 3 –  Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul International 

Craiova. 

 

 

 

Nr._______         Adoptată la data de _______2020 

 

    PREŞEDINTE,             Contrasemnează, 

 

 ION PRIOTEASA                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

 

                                                   ANDA NICOLAE  



                      

                          

                                                         
       

                      
                               

 

 

NR.1387/06.03.2020  

                                                                                              PREŞEDINTE, 

 

                                                                                              ION PRIOTEASA 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

A proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor de parcare la RA Aeroportul 

Internaţional Craiova 

 

 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, înfiinţată în baza H.G. nr. 

125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regie subordonată 

Consiliului Judeţean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor 

regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub 

autoritatea consiliilor judeţene, a solicitat, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) şi 

alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobarea tarifelor de parcare la R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova. 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova are în proprietate un număr de 

97de locuri de parcare. Pentru întreţinerea parcării şi a sistemului de 

automatizare sunt angajate lunar următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli privind amortizarea: 4.858,93 lei plus TVA; 

- cheltuieli privind amortizarea cabinei modulare: 55,56 lei plus TVA; 

- cheltuieli pentru efectuarea curăţeniei: 4.546,50 lei plus TVA; 

- cheltuieli sezoniere (deszăpezire): estimativ 4.000,00 lei plus TVA; 

- cheltuieli pentru iluminat: 500,00 lei plus TVA; 

- cheltuieli cu salariile: 15.788,00 lei. 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, având în vedere elementele 

prezentate, a propus următoarele tarife de utilizare a sistemului de automatizare 

a parcării: 

- 1-5 ore – 3 lei/oră; 

- 5-8 ore – 20 lei / interval; 

- 8-12 ore – 30 lei / interval; 

- 12-24 ore – 40 lei / interval; 

 

STR. Calea Bucuresti, Nr. 325 A, 

200785, CRAIOVA, DOLJ 

Tel:    0251 41 68 60;  

Fax:   0251 41 11 12 

e-mail: office@aeroportcraiova.ro 

web:    www.aeroportcraiova.ro   
  

AEROPORTUL 

INTERNATIONAL 

CRAIOVA 

 



Abonamente: 

- 7 zile – 150 lei; 

- una lună – 350 lei; 

- lunar 250 lei / loc de parcare - pentru instituţiile statului (poliţie 

transporturi, vamă, poliţie de frontieră, SRI, DSNA), precum şi pentru 

reprezentanţii societăţilor comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în 

incinta R.A. Aeroportul Internaţional Craiova; 

- lunar 100 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

- lunar 250 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce nu au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

Abonamente anuale: 

- 2.000 lei / loc de parcare – pentru instituţiile statului (poliţie 

transporturi, vamă, poliţie de frontieră, SRI, DSNA), precum şi pentru 

reprezentanţii societăţilor comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în 

incinta R.A. Aeroportul Internaţional Craiova; 

- 1.000 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

- 2.000 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce nu au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

Taxe adiţionale: 

- 100 lei – pierdere tichet parcare.  

Sumele rezultate din încasarea tarifelor se fac venit la bugetul RA 

Aeroportul Internaţional Craiova. 

 Faţă de cele prezentate se propune aprobarea tarifelor de parcare la R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova. 

 

 

Direcţia Economică 

 

      Director Economic 

  

                Andreea SANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ               

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                    

Nr. 11527 / 13.03.2020                                                      

                                       

             

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind tarifele de parcare la 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova 

 

 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, înfiinţată în baza H.G. nr. 

125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regie subordonată 

Consiliului Judeţean Dolj conform H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor 

regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub 

autoritatea consiliilor judeţene, a solicitat, în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) şi 

alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobarea tarifelor de parcare la R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova. 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova are în proprietate / administrare un 

număr de 288 de locuri de parcare. Pentru întreţinerea parcării şi a sistemului 

de automatizare sunt angajate lunar următoarele cheltuieli: 

- cheltuieli privind amortizarea: 4.858,93 lei plus TVA; 

- cheltuieli privind amortizarea cabinei modulare: 55,56 lei plus TVA; 

- cheltuieli pentru efectuarea curăţeniei: 4.546,50 lei plus TVA; 

- cheltuieli sezoniere (deszăpezire): estimativ 4.000,00 lei plus TVA; 

- cheltuieli pentru iluminat: 500,00 lei plus TVA; 

- cheltuieli cu salariile: 15.788,00 lei. 

R.A. Aeroportul Internaţional Craiova, având în vedere elementele 

prezentate, a propus următoarele tarife de utilizare a sistemului de automatizare 

a parcării: 

- 1-5 ore – 3 lei/oră; 

- 5-8 ore – 20 lei / interval; 

- 8-12 ore – 30 lei / interval; 

- 12-24 ore – 40 lei / interval; 

Abonamente: 

- 7 zile – 150 lei; 

- una lună – 350 lei; 

- lunar 250 lei / loc de parcare - pentru instituţiile statului (poliţie 

transporturi, vamă, poliţie de frontieră, SRI, DSNA), precum şi pentru 

reprezentanţii societăţilor comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în 

incinta R.A. Aeroportul Internaţional Craiova; 



- lunar 100 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

- lunar 250 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce nu au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

Abonamente anuale: 

- 2.000 lei / loc de parcare – pentru instituţiile statului (poliţie 

transporturi, vamă, poliţie de frontieră, SRI, DSNA), precum şi pentru 

reprezentanţii societăţilor comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în 

incinta R.A. Aeroportul Internaţional Craiova; 

- 1.000 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

- 2.000 euro / loc de parcare – pentru firmele de rent-a-car ce nu au 

deschis punct de lucru în interiorul Aeroportului Internaţional 

Craiova; 

Taxe adiţionale: 

- 100 lei – pierdere tichet parcare.  

 

 Faţă de cele prezentate se propune aprobarea tarifelor de parcare la R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova. 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,    CONSILIER, 

 GABRIEL AFTINESCU    DANIELA AVRĂMOIU 

   

 

 

ÎNTOCMIT, 

CONSTANTIN ŞERBAN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.11944/19.03.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor de parcare la RA Aeroportul 

Internaţional 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 aprobarea tarifelor de parcare la 

RA Aeroportul Internaţional Craiova propus de președintele Consiliului Județean Dolj și  

a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de 

parcare la RA Aeroportul Internaţional 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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se 

pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- Art.5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice ca regii 

autonome și societăți comerciale de stat; 

- 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. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

     

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

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

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 

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

adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 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, 

   Director Executiv                            Consilier 

Juridic, 

 

  DAIANA STOICA                                                                                         Manea Mioara-

Veronica 



Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr …………………. 
 

 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr …………………. 
 

 

Abonamente lunare  : 

-   pentru instituţiile statului ( poliţie transporturi, vamă, poliţie de 

frontieră, SRI, D.S.N.A ) precum şi pentru reprezentanţii societăţilor 

comerciale ce işi desfaşoară activitatea în incinta RA Aeroportul 

Internaţional Craiova- abonament lunar- 250 lei/ loc de parcare; 

-  pentru firmele de rent-a-car ce au deschis punct de lucru în 

interiorul Aeroportului Internaţional Craiova, abonament lunar – 100 

euro/loc de parcare; 

-  pentru firmele de rent-a-car ce nu au deschis punct de lucru in 

interiorul Aeroportul Internaţional Craiova- abonament lunar – 250 

euro/ loc de parcare; 

 

Abonamente anuale: 

-  pentru institutiile statului - poliţie transporturi, vamă, poliţie de 

frontieră, SRI, D.S.N.A precum şi pentru reprezentanţii societăţilor 

comerciale ce işi desfăşoară activitatea in incinta RA Aeroportul 

Internaţional Craiova )- 2000 lei/loc; 

- pentru firmele de rent-a-car ce au deschis punct de lucru in interiorul 

Aeroportului Internaţional Craiova- 1000 euro/loc; 

-  pentru firmele de rent-a-car ce nu au deschis punct de lucru in 

interiorul  Aeroportul Internaţional Craiova-2000 euro/loc. 

 

Taxe adiţionale: 

- Pierdere tichet parcare - 100 lei  

 

 

 

 

 

 

                    Interval de timp 

(Unitatea minimă de taxare indivizibilă                  

este ora ) 

                         Tarif 

                    1-5 ore                   3 lei/oră 

                    5-8 ore              20 lei/interval 

                   8-12 ore              30 lei/interval 

                   12-24 ore              40 lei/interval 

                   7 zile                   150 lei  

                   Una luna                   350 lei 


