
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, pentru anul 2020 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova cu nr. 5927/03.12.2020 prin care se propune modificarea 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi 

ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, Raportul de specialitate nr. 

30348/03.12.2020, întocmit de Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subodonate, 

adresa nr. 5926/03.12.2020 a Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, 

înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 30324/03.12.2020, raportul Serviciului 

Juridic, Administrație Locală cu nr. 30529/07.12.2020, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,   

prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017, nr. 

174//27.07.2017 și nr. 158/31.08.2020, ale contractelor de mandat ale administratorilor 

Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, precum și ale actelor adiționale ale 

acestora, 

prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova nr. 48/13.11.2020, 

în baza  art. 12 alin. (1) și (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 baza art. 27 lit. c) din Anexa nr. 2 la H.G. nr 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

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 aprobă modificarea indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, corespunzători anului 2020 și actele adiționale nr. 6 și 7  la 

contractele de mandat ale acestora, potrivit anexelor nr.1 și 2 la prezenta hotărâre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 
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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._______             Adoptată la data de _______2020 

 

PREŞEDINTE,                 Contrasemnează 

                        Secretar General al Județului, 

DORIN COSMIN VASILE              ANDA NICOLAE 

     

 

  

  



R.A. Aeroportul Internațional Craiova  

Nr. 5927/03.12.2020 

 

                                                                                                   PREȘEDINTE, 

 

Dorin Cosmin VASILE  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea  

actualizării indicatorilor de performanță financiari ai membrilor neexecutivi ai 

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova pentru anul 2020 

 

 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova este regie autonomă cu specific deosebit, 
de interes local, sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, cu personalitate juridică și 
funcționează în condițiile H.G. nr. 398/1997, având ca  obiect  de  activitate servicii 
anexe transporturilor aeriene. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017 și contractul de 

mandat al administratorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, anexa 

acestei hotărâri, s-a stabilit modul de remunerare al membrilor consiliului de 

administrație, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 174/27.07.2017, s-au 

aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinaciari ai planului de administrare 

propus de consiliul de administrație și s-a stabilit valoarea componentei variabile a 

remunerației administratorilor neexecutivi ai regiei.  

In anii anteriori (2017, 2018, 2019), indicatorii de performanță financiari și 

nefinanciari au fost indepliniti conform planului de administrare, insa situatia actuala 

la nivel global cauzata de pandemia SARS- Cov-2, Coronavirus, nu va permite 

indeplinirea acestora si in anul 2020. 



Prin Hotararea nr. 158/31.08.2020, anexa a acestei hotarari, se aproba de 

asemenea, actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru 

membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova. 

 

• Avand in vedere situatia actuala la nivel global cauzata de pandemia SARS- Cov-

2, Coronavirus, precum si restrictiile de deplasare manifestate la nivel 

international 

• In baza  Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgentă pe 

teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 

2020 au fost prevazute restricții privind  drepturile la libera circulație 

 

• Prin Ordonantele militare nr. 1, 3, 5, 7, 9, 10 si 11 emise pe perioada starii de urgenta au 

fost suspendate toate zborurile din/ spre Romania 

• In baza Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si prin raportare la prevederile 

Hotărârii de Guvern  nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă 

şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, in condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 

nr. 55/2020, s-au stabilit unele măsuri de “suspendare a zborurilor efectuate de 

operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, 

Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din 

aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 

37 din Legea nr. 55/2020. 

• Tinand cont de Hotararile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 

47/05.10.2020, nr. 49/13.10.2020, nr. nr. 50/26.10.2020, nr. 51/02.11.2020, prin 

care, din lista statelor cu risc epidemiologic ridicat fac parte toate tarile din/spre 

care se opereaza de pe Aeroportul International Craiova (cu exceptia 

Koln/Germania) si pentru care se impune masura carantinarii, fapt ce duce la 

scaderea considerabila a numarului de pasageri 

Totodata,  

• In conformitate cu  HG 722/2016, Secţiunea a 5-a “Metodologia de revizuire a 

componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi şi 

administratorilor executivI”, Art. 27 Indicatorii-cheie de performanţă, ţintele şi 

gradul de îndeplinire a ICP pot fi modificaţi, după caz, în următoarele situaţii”, 

c)alte cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează realizarea 

obiectivelor şi a ţintelor stabilite pentru întregul mandat.” 



• Tinand cont de prevederile  Art 30  “ În cazul întreprinderii publice care intră 

într-una din situaţiile prevăzute la art. 27, ICP stabiliţi ca bază pentru 

determinarea componentei variabile a remuneraţiei administratorilor sunt 

revizuiţi şi modificaţi dacă efectul asupra performanţei specificate de oricare 

dintre ICP este de aşa natură încât acesta/aceştia să nu mai poate fi 

îndeplinit/îndepliniţi”. 

 

Situatia comparativa a traficului de pasageri si a numarului de miscari inregistrate in 

anii 2019/2020, este dupa cum urmeaza: 

 

 

PASAGERI 2019/2020 

AN Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept Oct. Nov  Dec 

 

Total 

2019 32 386 31 384 36 212 44 473 47 310 49 280 53 107 53 607 48334 44178 35799 38468 514 544 

2020 37 209 32 740 13 393 290 24 3192 19 213 18 458 14 779 10734 - - 150 032 

 

MISCARI 2019/2020 

               

AN 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembri

e 

octombrie noiembr

ie 

decembrie Total 

                 

2019 

279 448 742 654 560 648 667 668 663 519 504 427 6779 

                

2020 

449 379 293 122 124 210 528 480 388 401 - - 3 374 

 

De asemenea, veniturile proprii inregistrate in anul 2020, la 31.10 totalizeaza               

3.805.259 lei fata de 8.261.969 lei in anul 2019.   

 

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului 

Județean Dolj urmatorii indicatori de performanță financiari și înaintăm spre 

aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

 

Pappa Dan Radu Ilie 

  

Indicatori de 

performanță financiari 
Propuneri  

Creșterea veniturilor 

proprii (mii lei) 
4.400 

Creșterea numărului de 

pasageri 
155.000 

Creșterea numărului de 

miscari aeronave 
3.500 

Numărul mediu de 

personal 
105-115 

Ponderea cheltuielilor cu 

salariile în total cheltuieli 
70-80% 

Zile inoperabile pe 

aeroport din motive 

imputabile Regiei 

0 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare, Monitorizare 

Instituții Subordonate 

Nr. 30348/03.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  

modificării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai 

administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova, pentru anul 2020 

 

 

 Prin adresa R.A. Aeroportul Internațional Craiova nr. 5926/03.12.2020, 

înregistrată la  Consiliul Județean Dolj  cu nr. 30324/03.12.2020 se înaintează autorității 

tutelare referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor neexecutivi 

(administratorilor) ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, pentru anul 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017 și contractul de 

mandat al administratorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, anexa 

acestei hotărâri, s-a stabilit modul de remunerare a membrilor consiliului de 

administrație, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 174/27.07.2017, s-au 

aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinaciari ai planului de administrare 

propus de consiliul de administrație. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr.158/31.08.2020 aceștia au fost modificați conform Actelor adiționale nr. 5 și 6 la 

contractele de mandat ale administratorilor. 

În conformitate cu prevederile art. 27 lit. c) din ANEXA nr. 2 la H.G. nr. 

722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
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întreprinderilor publice,  Secţiunea 5: Metodologia de revizuire a componentei 

variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi şi administratorilor executivi: 

”Indicatorii-cheie de performanţă, ţintele şi gradul de îndeplinire a ICP pot fi 

modificaţi, după caz, în următoarele situaţii: 

a)forţa majoră; 

b)nealocarea integrală a sumelor de la bugetul de stat sau bugetul local, conform 

angajamentelor asumate de autoritatea publică tutelară la momentul încheierii 

contractelor de mandat; 

c)alte cauze neimputabile administratorilor şi care nu afectează realizarea obiectivelor 

şi a ţintelor stabilite pentru întregul mandat.”, iar conform art. 30, alin. (4), Secțiunea 

a 5-a, Anexa 2 : “Indicatorii aprobaţi de adunarea generală sau autoritatea publică 

tutelară, după caz, se vor concretiza într-un act adiţional la contractul de mandat.” 

Având în vedere că prin art. 28 al aceluiași act de mai sus, se menționează că 

”Iniţiativa modificării ICP şi a componentei variabile poate aparţine atât consiliului, 

cât şi autorităţii publice tutelare.” , iar art. 30   “ În cazul întreprinderii publice care intră 

într-una din situaţiile prevăzute la art. 27, ICP stabiliţi ca bază pentru determinarea 

componentei variabile a remuneraţiei administratorilor sunt revizuiţi şi modificaţi dacă 

efectul asupra performanţei specificate de oricare dintre ICP este de aşa natură încât 

acesta/aceştia să nu mai poate fi îndeplinit/îndepliniţi”, s-au revizuit indicatorii de 

performanță ai membrilor Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Craiova, 

prin adoptarea Hotărârii sale nr. 48/13.11.2020, anexată.  

 Aceasă revizuire a avut loc ținând cont de impunerile stării de urgență și, 

respectiv, de alertă institutite la nivelul țării, de prevederile  Ordonanțelor militare nr. 1, 

3, 5, 7, 9, 10 și 11 emise pe perioada stării de urgență prin care au fost suspendate toate 

zborurile din/spre Romania, în  conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15.05.2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, precum și prin raportare la prevederile Hotărârii de Guvern  nr. 394 din 18 mai 

2020, privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, În condiţiile art. 5 

alin. (3) lit. d),  coroborat cu prevederile art. 37 din Legea nr. 55/2020, s-au stabilit 

unele măsuri de “suspendare a zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie 

spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite 



ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din 

România.  

De asemenea, prevederile Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență nr. 47/05.10.2020, nr. 49/13.10.2020, nr. 50/26.10.2020, nr. 51/02.11.2020, 

prin care din lista statelor cu risc epidemiologic ridicat fac parte toate țările din/spre 

care se operează de pe Aeroportul Internațional Craiova (cu excepția Koln/Germania) 

și pentru care se impune măsura carantinării, au dus la scaderea considerabilă a 

numărului de pasageri. 

Revizuirea a avut loc în urma procesului de negociere derulat între R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova,  prin Președintele Consiliului de Administrație și 

structura de guvernanță corporativă a Consiliului Județean Dolj, conform documentelor 

anexate nr. 5724/20.11.2020 (R.A. Aeroportul Internațional Craiova) și respectiv nr. 

30242/03.12.2020 (emis de către Consiliul Județean Dolj). 

 Astfel, noul set de indicatori de performanță financiari, corespunzători anului 

2020, din cadrul contractului de mandat al administratorilor este următorul: 

 

 

 

Indicatori de performanță financiari

  

Previzionat cf. 

Hotărârii nr. 

158/31.08.2020  

Propunere  

1. Creșterea veniturilor proprii (mii lei) 5.000 4.400 

2. Creșterea numărului de pasageri                   190.000 155.000 

3. Creșterea numărului de mișcări aeronave 3.500 3.500 

4. Numărul mediu de personal 105 - 115 105-115 

5. Ponderea cheltuielilor cu salariile în 

total cheltuieli 
70 - 80 % 70-80% 

6. Zile inoperabile aeroport (din motive 

imputabile regiei) 
0 0 

 

 



Indicatori de performanță 

nefinanciari  

Prevederi 

2020 

1. Creșterea siguranței și securității 

aeroportuare 

0 incidente 

2. Dezvoltarea gradului de 

calificare a personalului operativ  

Da 

3. Indeplinirea obligațiilor de 

raportare 

Da 

4. Implementare Cod Etică Da 

5. Monitorizare grad de îndeplinire 

a indicatorilor de performanță  

Da 

 

Astfel, se impune aprobarea modificării indicatorilor de performanță financiari 

și nefinanciari ai planului de administrare propuși de Consiliul de Administrație pentru 

anul 2020, precum și ale actelor adiționale nr. 6 și respectiv 7 la contractele de mandat 

ale administratorilor neexecutivi. 

Având în vedere cele mai sus menționate,  înaintăm spre aprobare proiectul de 

hotărâre anexat. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

 

                Larisa RĂDUCAN 

                                                                                                     Întocmit, 

         Consilier B.C.M.I.S. 

 

                                                                                                   Loreta Pavel 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 30529/07.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor de performanță 

financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, pentru anul 2020 

 
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 modificării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 

ai administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, pentru 

anul 2020, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: modificarea indicatorilor de performanță financiari 

și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul 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. 12 alin. (1) și (2) și art. 17 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 27 lit. c) din Anexa nr. 2 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 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 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 

    Șef serviciu             Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica                      Cristian Buzata 

            



Anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj nr. …………….. 

 

Act Adițional nr. 6 

la 

CONTRACT  de  MANDAT nr. ..................... 

(anexa nr. 1    la H.C.J. Dolj  127/25.05.2017) 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE: 

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/Doamna,  ...................................... 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”). 

 

pe de altă parte,  

 

în baza art. 8 alin. (3),  art. 12 alin. (2) și art. 17 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 27 lit. c) din ANEXA nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a 

întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în anul 2020, astfel: 

Art.1.  

Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit 

în anul 2020 sunt următorii: 

Indicatori de performanță financiari  Prevederi 

2020 

Creșterea veniturilor proprii (mii lei) 4.400 
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Indicatori de performanță nefinanciari  Prevederi 

2020 

1. Creșterea siguranței și securității aeroportuare 0 incidente 

2. Dezvoltarea gradului de calificare a 

personalului operativ  

Da 

3. Indeplinirea obligațiilor de raportare Da 

4. Implementare Cod Etică Da 

5. Monitorizare grad de îndeplinire a indicatorilor 

de performanță  

 Da 

 

Art.2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de  mandat ale 

administratorilor neexecutivi (anexa nr.1 la H.C.J. Dolj 127/25.05.2017), înlocuiește 

actul adițional nr. 5 aprobat prin H.C.J. Dolj  158/31.08.2020 și reprezintă acordul de 

voință al părților. 

 Celelalte articole din contract rămân nemodificate. 

 

Art.3. 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi ......./......./ ......... în 2 exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.  

         

 

Consiliul Județean Dolj 

 Administrator 
 

PREȘEDINTE, 

 

Dorin Cosmin VASILE        Dl/Dna    
 

Creșterea numărului de pasageri 155.000 

Creșterea numărului de miscari aeronave 3.500 

Numărul mediu de personal 105-115 

Ponderea cheltuielilor cu salariile în total 

cheltuieli 
70-80% 

Zile inoperabile pe aeroport din motive 

imputabile Regiei 
0 



Anexa nr. 2 la H.C.J. Dolj nr. …………….. 

 

Act Adițional nr. 7 

la 

CONTRACT  de  MANDAT nr. ..................... 

(anexa nr. 1    la H.C.J. Dolj  127/25.05.2017) 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE: 

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/Doamna,  ...................................... 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”). 

 

pe de altă parte,  

 

în baza art. 8 alin. (3),  art. 12 alin. (2) și art. 17 din O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 27 lit. c) din ANEXA nr. 2 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, s-a 

întocmit prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit în anul 2020, astfel: 

Art.1.  

Obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, de îndeplinit 

în anul 2020 sunt următorii: 

Indicatori de performanță financiari  Prevederi 

2020 

Creșterea veniturilor proprii (mii lei) 4.400 

https://idrept.ro/00144678.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de performanță nefinanciari  Prevederi 

2020 

1. Creșterea siguranței și securității aeroportuare 0 incidente 

2. Dezvoltarea gradului de calificare a 

personalului operativ  

Da 

3. Indeplinirea obligațiilor de raportare Da 

4. Implementare Cod Etică Da 

5. Monitorizare grad de îndeplinire a indicatorilor 

de performanță  

 Da 

 

Art.2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de  mandat ale 

administratorilor neexecutivi (anexa nr.1 la H.C.J. Dolj 127/25.05.2017) înlocuiește 

actul adițional nr. 6 aprobat prin H.C.J. Dolj  158/31.08.2020 și reprezintă acordul de 

voință al părților. 

 Celelalte articole din contract rămân nemodificate. 

 

Art.3. 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi ......./......./ ......... în 2 exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte. 

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.  

         

 

Consiliul Județean Dolj 

 Administrator 
 

PREȘEDINTE, 

 

Dorin Cosmin VASILE        Dl/Dna   
  

Creșterea numărului de pasageri 155.000 

Creșterea numărului de miscari aeronave 3.500 

Numărul mediu de personal 105-115 

Ponderea cheltuielilor cu salariile în total 

cheltuieli 
70-80% 

Zile inoperabile pe aeroport din motive 

imputabile Regiei 
0 






