
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru membrii 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 Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova cu nr. 3706/05.08.2020, prin care se propune modificarea 

indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi 

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

21660/05.08.2020, întocmit de Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subodonate, 

adresa nr. 3707/05.08.2020 a Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, 

înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 21610/05.08.2020, Hotărârea nr. 

42/20.07.2020 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova,  Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017 și 

contractele de mandat ale administratorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova și actele adiționale ale acestora, raportul Serviciului Juridic, Administrație 

Locală nr. 22618/21.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,   

în baza  art. 8 alin. (3) și (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare  și  art. 27 lit. a) 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 corespunzători anului 2020, pentru administratorii neexecutivi ai Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova și actele adiționale nr. 5 și 6 la 

contractele de mandat ale acestora, ce constituie anexele 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. 158            Adoptată la data de 31.08.2020 

 

PREŞEDINTE,        Contrasemnează 

           Pentru SECRETAR General al Județului, 

Ion PRIOTEASA                          Anda NICOLAE 

     

 

  



Anexa nr.1 la HCJ Dolj nr. 158/2020 

 

Act Adițional nr. 5 

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 – Ion 

Prioteasa, 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. a) 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 

precum și art. 2 lit. f și art. 25 din contractul de mandat, 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) 5.000 
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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) 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, 

 

ION  PRIOTEASA        Dl/Dna   
  
 

Creșterea numărului de pasageri 190.000 

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 HCJ Dolj nr. 158/2020 

 

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 – Ion 

Prioteasa, 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. a) 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 

precum și art. 2 lit. f și art. 25 din contractul de mandat, 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) 5.000 
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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) 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, 

 

ION  PRIOTEASA        Dl/Dna   
  
 

Creșterea numărului de pasageri 190.000 

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 




