
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordării  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 aprobarea al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova cu nr. 3180/03.07.2020, prin care se propune acordarea   

componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de 

Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, corespunzător 

îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în proporție de 

100%, Raportul de specialitate nr. 19176/07.07.2020, întocmit de Direcția Imagine și 

Coordonare Instituții Subordonate, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală 

nr. 19448/09.07.2020, adresa nr. 3181/03.07.2020 a Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19160/07.07.2020, 

precum și avizul comisiilor de specialitate,  prevederile Hotărârii Consiliului Județean 

Dolj nr. 127/25.05.2017, ale contractelor de mandat ale administratorilor Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova, precum și ale actelor adiționale ale 

acestora, 

în baza art. 8 alin. (3),  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 conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 40/25.05.2020 a Consiliului de 

Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, 

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  acordarea componentei variabile a remunerației membrilor 

neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, în sumă brută de 3125 lei, în condițiile îndeplinirii în proporție 

de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari  ai anului 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



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. 
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PREŞEDINTE,        Contrasemnează 

           Pentru SECRETAR General al Județului, 

Ion PRIOTEASA                          Anda NICOLAE 

     

 

  
 

 


