CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind prelungirea mandatului membrilor
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome
Aeroportul Internațional Craiova
Consiliul Județean Dolj întrunit în şedință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind
prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome
Aeroportul Internațional Craiova, înregistrat cu nr. 8943/15.04.2021, al Direcției
Imagine și Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare
Instituţii Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 9060/15.04.2021, precum și
avizul comisiilor de specialitate,
în conformitate cu dispozițiile art. 64^1, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se prelungește contractul de administrare – mandat al membrilor
Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova:
1. Pappa Dan Radu Ilie
- reprezentant CJ Dolj – președinte CA
2. Stoe Gabriel
- administrator CA
3. Dumitru Ovidiu Mircea
- administrator CA
4. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin - administrator CA
5. Pîrvulețu Mircea Silviu
- administrator CA, reprezentant al
Ministerului Finanțelor Publice
Art. 2 – Contractul de mandat în vigoare se prelungește prin act adițional,
încheiat între Consiliul Județean Dolj și administratorii provizorii, până la finalizarea
procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al Regiei

Autonome Aeroportul Internațional Craiova, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Direcțiile Consiliului Județean Dolj și Regia Autonomă Aeroportul
Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova și persoanelor menționate la art. 1.

Nr. 95

Adoptată la data de 22.04.2021

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,

DORIN COSMIN VASILE

ANDA NICOLAE

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu
un număr de 33 voturi “PENTRU”

Anexa la Hotărârea nr. 95/2021
Act adițional nr. ....
la
CONTRACT de ADMINISTRARE - MANDAT nr. ................
(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj .............................)

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”), în calitate de mandatar,
în baza art. 64^1 alin (1), s-a întocmit prezentul Act adițional care are ca obiect
modificarea prevederilor art. 6, (II. Durata contractului de mandat) din Contractul de
mandat astfel:
Art. 1.
Contractul de administrare – mandat nr. ....... se prelungește până la data
finalizării procedurii de selecție a noilor administratori ai Consiliului de Administrație,
în baza prevederilor art. 64^1 alin (1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.
Prezentul Act adițional modifică în mod corespunzător Contractul de
administrare - mandat (anexa nr.1 la H.C.J. Dolj 127/25.05.2017, respectiv anexa nr.1
la H.C.J. Dolj nr. 249/15.12.2020) 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.
Actul Adițional face parte integrantă din contractul de mandat.

Consiliul Judeţean Dolj
ADMINISTRATOR provizoriu:
PREŞEDINTE,
Dorin Cosmin VASILE

Dl/Dna

_______________________

