
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ    

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobare a proiectului  

,,Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova  

prin achiziționarea de echipamente specifice” 
 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, având în vedere 

Referatul de aprobare nr. 16295/28.06.2022 al Direcţiei Economice și Direcției Afaceri 

Europene, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr.  

16327/28.06.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate, în baza art. 3 din H.G. 

nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului 

Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene şi a art. 1 lit. c) şi art. 4 alin. (1) lit. 

c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă proiectul ,,Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului 

Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” în valoare de 

58.654.413,45, lei ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului POIM 2014-

2020, valoare constituita astfel: 

➢ Valoarea totală eligibilă a proiectului de 42.039.345,53 lei, se compune din: 

• 35.733.443,70  lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată prin FEDR; 

• 5.465.114,92 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă 

ce va fi asigurată prin bugetul de stat; 

• 840.786,91 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 

contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova; 

• 7.190.225,88 lei, reprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma aplicării 

pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice. 

 

➢ Valoarea totală neeligibilă, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova, 

în cuantum 9.424.842,04 lei, se compune din: 

 



• 129.700,00 lei, reprezintă achizitia elaborarii documentatiei pentru depunerea 

cererii de finantare, cevor fi suportate de Aeroportul Internațional Craiova 

• 9.295.142,04 lei, reprezinta TVA afferent tuturor tipurilor de cheltuieli, pe 

întreaga perioadă de implementare a proiectului. 

 

Art. 2 – Se aprobă cofinanțarea în valoare de 840.786,91, reprezentând 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului ,,Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului 

Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” sumă ce va fi 

suportată din bugetul propriu Județean. 

 Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică 

și R.A. Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internaţional 

Craiova. 

  

Nr. ___                                                              Adoptată la data de  _____ 2022 

  

    

      PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                 SECRETAR GENERAL  

                                                                                            AL JUDEŢULUI,   
    

  DORIN-COSMIN VASILE                               CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ PROIECTE 

CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ  

Nr. 16295/28.06.2022 

 

            

              Aprobat 

PREȘEDINTE 

DORIN COSMIN VASILE 

 

  

 

REFERAT 

privind aprobare a proiectului  

,,Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova  

prin achiziționarea de echipamente specifice” 

 

 

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, 

R.A. Aeroportul Craiova va depune,în vederea finanțării, proiectul ,,Creșterea gradului de 

siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” in cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și 

îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care 

au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, 

a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova 

mobilitatea durabilă la nivel regional și local, Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului de 

utilizare sustenabilă a aeroporturilor. 

 

Proiectul vizează în principal cresterea sigurantei operatiunilor aeronautice care se desfășoară pe 

aeroport, susținerea creșterii traficului aerian prin oferirea de servicii diversificate, de calitate și la 

timp, îmbunătățirea condițiilor de operare a aeronavelor și garantarea siguranței în condiții 

meteorologice nefavorabile 

Pentru a diminua semnificativ aceste limitari, pe langa mijloacele aeroportuare existente, unele dintre 

ele uzate moral, prin proiect vor fi achiziționate echipamente destinate întreținerii suprafețelor 

aeroportuare cât și echipamente destinate intervențiilor în situații de urgență, respectiv un număr de 

14 echipamente :  

 

1. Autospeciala pentru curatat pista cu plug, perie rotativa si turbosuflanta: 3 buc  

2. Autofreza de zapada pentru pista, cai de rulare si platforme de aviatie (capacitate mare): 1 buc  

3. Utilaj multifunctional cu perie, freza de zapada, lama impins zapada si cositoare:  3 buc  

4. Autodegivror pentru pista, cai de rulare si platforma de aviatie: 1 buc.  

5. Degivror aeronave tip I si II/III: 1buc.  

6. Echipament follow me cu echipament integrat de masurare a coieficientului de franare: 1 buc.  

7.Autospeciala stingere incendii pe sasiu special prevazuta cu brat de strapungere: 1 buc  

8. Autospeciala pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe aeroporturi – 1 buc;  

9.Echipament multifunctional cu atasamente (Rubber Removal) pentru intretinerea suprafetelor de 

miscare: 1 buc  
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10. Echipament multifunctional cu atasamente pentru intretinerea suprafetelor inierbate: 1 buc.  

 

Investițiile propuse a fi realizate în cadrul proiectului sunt de natură non-economică, economică și 

neeligibile și vizează siguranța și securitatea în domeniul transportului aerian, iar conform Ghidului 

Solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia va fi depus proiectul, unele din aceste  

investiții fac obiectul ajutorului de stat, în timp ce alte investiții nu fac obiectului ajutorului de stat 

fapt ce face ca  valoarea cheltuielilor eligibile să fie de 100%. 

 

Valoarea proiectului propus spre finanțare in valoare de 58.654.413,45 lei inclusiv TVA, are 

următoarea structura: 

➢ Valoarea totală eligibilă a proiectului de 42.039.345,53 lei, se compune din: 

• 35.733.443,70 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi 

asigurată prin FEDR; 

• 5.465.114,92 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi 

asigurată prin bugetul de stat; 

• 840.786,91 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv contribuția 

beneficiarului R.A. Aeroportul Craiova; 

• 7.190.225,88 lei, reprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma aplicării pro-ratei în 

cuantum de 25% la cheltuielile economice. 

 

➢ Valoarea totală neeligibilă, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova, în cuantum 

9.424.842,04 lei, se compune din: 

 

• 129.700,00 lei, reprezintă achizitia elaborarii documentatiei pentru depunerea cererii de 

finantare, ce vor fi suportate de Aeroportul Internațional Craiova 

• 9.295.142,04 lei, reprezinta TVA aferent tuturor tipurilor de cheltuieli, pe întreaga 

perioadă de implementare a proiectului. 

Suma de 840.786,91 reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului (contribuția R.A. 

Aeroportul Craiova, in calitate de beneficiar al proiectului) se propune a se suporta din bugetul 

Consiliul Județean Dolj pe toată perioada de implementare a proiectului, respectiv 2022 – 2023 și va 

fi inclusă în bugetele de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Dolj pentru anii 2022 și 2023. 

 

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea  proiectului ,,Creșterea gradului de siguranță a 

Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice” al R.A. Aeroportul 

Internaţional Craiova, si a cofinanțarii de 2% în valoare de 840.786,91 lei necesara pentru 

implementarea acestuia din bugetul Cosiliului Judetean Dolj. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV         DIRECTOR EXECUTIV 

 

MECU MARIAN     BĂLUȚĂ DANIELA 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

 Nr.16327/28.06.2022           DIRECTOR EXECUTIV 

     Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Creșterea gradului de 

siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente 

specifice,, 

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 Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Creșterea gradului de siguranță a 

Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice,,  , propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea proiectului ,, Creșterea gradului de siguranță 

a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice,,   

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

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.1 lit. c) și art.4 alin.(1) lit. c) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu 

modificările și completările ulterioare. 
- 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 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 serviciului 

juridic: nu este cazul. 

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

 

 

         Avizat                        Întocmit 

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,                      Consilier juridic 

              Daiana Stoica      Mioara -Veronica Manea 

                                                                                     


