
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 159/ 19.08.2021 

privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în 

vederea implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” 
 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,  

având in vedere referatul de aprobare nr. 13132/24.05.2022 al Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, raportul 

Serviciului Juridic nr. 13144/25.05.2022, precum si avizul comisiilor de specialitate; 

In baza prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 

capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind 

constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 159/ 19.08.2021 

privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în vederea 

implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova”; 

Potrivit prevederilor art. 29, lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 60  din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul civil, republicat, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin. (5), ale art. 

139 alin. (3) coroborat cu art. 182 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d) 

precum si ale art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 200 si art. 182 alin. (1) din Ordonanța 

de urgență nr. 57 din 03/07/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aproba completarea art.3 al Hotărârii Consiliului Județean nr.159/ 

19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, 



în vederea implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova”, care va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 (1) Plata principalului, a dobânzilor, a comisioanelor, a oricăror 

impozite, taxe si a altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul prevăzut la 

art.1 se asigura integral din bugetul R.A. Aeroportul International Craiova. 

(2) Din bugetul local al Județului Dolj se asigură integral garantarea: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de 

interes local; 

c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 

1.” 
Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 159/ 19.08.2021 

cu modificările si completările ulterioare, rămân nemodificate. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Dolj, Directorul General al R.A. Aeroportul International Craiova 

și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj si al R.A. Aeroportul 

International Craiova. 

  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Județului 

Dolj, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Dolj, Directorul 

General al R.A. Aeroportul International Craiova și Instituției Prefectului -Județul Dolj 

și se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Dolj, 

precum și pe pagina de internet www.cjdolj.ro.  

 

 

 

 

Nr. ___                                                              Adoptată la data de  _____ 2022 

  

    

       PREŞEDINTE,                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                      SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEŢULUI, 

 

 DORIN - COSMIN VASILE                              CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                 Aprobat 

DIRECȚIA ECONOMICA                                                       PREȘEDINTE 

Nr. 13132 / 24.05.2022                                                         DORIN -COSMIN VASILE 

 

            

                                          

 

            

 

REFERAT 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 159/ 19.08.2021 

privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în 

vederea implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” 
 

 

 

Având în vedere: 

 - art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova, regie subordonată Consiliului Judeţean Dolj; 

- art. 173, alin. (1), lit. (b),  art. 182 alin. (4) raportat la art.139, alin. (3), lit. (d) 

și art. 196 alin. (1), lit. (a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art. 60  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 159/ 19.08.2021 privind aprobarea 

garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în vederea implementării 

proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, 

modificata prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 80/ 31.03.2022, 

În conformitate cu anexa nr. 1.2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 

Locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv Norma din 10.01.2007 

privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către 

unitățile administrativ – teritoriale, din bugetul local al Județului Dolj se asigură 

integral garantarea: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de 

interes local; 

c) altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat anterior. 

Astfel, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Consiliului Județean 

Dolj ca urmare a garantării finanțări rambursabile interne, prevăzute în Legea nr. 273/ 

2006, privind finanțele publice locale la art. 63 alin 9, este necesară completarea 

articolului 3 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 159/ 19.08.2021 cu dispozițiile 

sus menționate. 
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Luând în considerare cele prezentate mai sus, pentru finalizarea procesului de 

garantare a  împrumutului in valoare de pana la 75.000.000 lei ce urmează a se 

contracta de către R.A. Aeroportul International Craiova, propunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre anexat, privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

159/ 19.08.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 80/ 

31.03.2022. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV     ÎNTOCMIT 

    MECU MARIAN      CISMARU  VALENTIN 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală                  VIZAT 

 Nr.13144/25.05.2022                DIRECTOR EXECUTIV 

Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Județean  Dolj 

nr.159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile 

interne, în vederea implementării proiectului  ,, Extinderea și Modernizarea Aeroportului 

Internațional 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 și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean  Dolj 

nr.159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile 

interne, în vederea implementării proiectului  ,, Extinderea și Modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova,, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.159/19.08.2021 privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în 

vederea implementării proiectului  ,, Extinderea și Modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova,,. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

-art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 1166 si următoarele din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenții, 

-art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin. (5), ale art. 139 alin. (3) coroborat cu 

art. 182 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d) precum si ale art. 196 alin.(1) lit. 



a), art. 197, art. 200 si art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03/07/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

          

Întocmit, 

Consilier juridic, 

Mioara -Veronica Manea 
 




