
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea 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 Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare nr. 6796/17.03.2022 al Direcției 

Economice, Raportul de specialitate al D.J.A.L.S. - Serviciului Juridic, Administrație 

Locală nr. 7085/21.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în 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 achizițiilor publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

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

ținând seama de  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 182 alin. (1), 

art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I Art. 1 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” se modifică și va avea următorul cuprins: 



„Art. 1 Se aprobă garantarea parțială, în proporție de până la 75%, a unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de până la 75.000.000 lei, cu o maturitate de 

până la 15 de ani.” 
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 159/ 

19.08.2021, rămân nemodificate. 

Art. III. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj si R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

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

Dolj, R.A. Aeroportul International Craiova 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 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr. 6796 / 17.03.2022 

 

            

               Aprobat 

PREȘEDINTE 

DORIN COSMIN VASILE 

 

             

 

REFERAT 

privind modificarea HCJ 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, 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova a semnat contractul de finanțare nr. 129/ 

17.12.2021 în 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, pentru finanțarea proiectului 

,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”. 

Valoarea contractului de finanțare este de 479.237.902,31 lei inclusiv TVA și 

are următoarea structură: 

➢ Valoare totală eligibilă a proiectului este de 330.021.353,48 lei și se compune 

din: 

• 280.518.150,44 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată din FEDR; 

• 42.902.775,95 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată din bugetul de stat; 

• 6.600.427,09 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 

contribuția beneficiarului ce se va asigura de către autoritatea tutelara a R.A. 

Aeroportul International Craiova, respectiv de Județul Dolj, în baza HCJ nr. 

160/ 19.08.2021; 
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➢ Valoare totală neeligibilă a proiectului este de 149.252.548,83 lei și se 

compune din: 

• 75.693.758,06 lei reprezintă valoarea neeligibilă fără TVA; 

• 70.075.341,70 lei reprezintă TVA neeligibil, aferent tuturor tipurilor de 

cheltuieli. 

Pentru asigurarea valorii neeligibile a proiectului de investiții ,,Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, va fi necesară contractarea de 

către R.A. Aeroportul Internațional Craiova a unei finanțări rambursabile interne, în 

valoare de până la 75.000.000 lei. În acest sens a fost aprobată HCJ nr. 159/ 19.08.2021 

privind aprobarea garantării parțiale a finanțării rambursabile interne, în vederea 

implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova”. La momentul aprobării hotărârii nr. 159, a fost avută în vedere o structură 

mixtă de garanții, cuprinzând o garanție în Numele și Contul statului de până la 80% 

și o garanție cu veniturile proprii ale Consiliului Județean Dolj de până la 25% din 

valoarea împrumutului. Având în vedere evoluția pieței monetare începând din 

trimestrul IV al anului 2021 până la data prezentă, constând într-o majorare 

semnificativă a costurilor de finanțare (majorarea indicilor de referința ROBOR) 

cauzată de nivelul ridicat înregistrat și previzionat al ratei inflației, pe de o parte, și 

nivelul ridicat al comisioanelor aferente garanției în Numele și Contul statului, pe de 

altă parte, este necesară o abordare diferită a structurii de garantare a viitorului 

împrumut. Pentru evitarea costurilor ridicate implicate cu garantarea împrumutului în 

Numele și Contul statului, precum și pentru a păstra la un nivel ridicat gradul de 

atractivitate bancară în procesul de contractare a împrumutului de către R.A. 

Aeroportul Internațional Craiova, este necesară majorarea proporției de garantare cu 

veniturile proprii ale Consiliului Județean Dolj, de la 25% conform H.C.J. 159/ 

19.08.2021, până la 75% din valoarea împrumutului, diferența putând fi acoperită cu 

garanție mobiliară asupra echipamentelor ce se vor achiziționa în cadrul proiectului de 

investiții.  

Pentru a evalua impactul pe care modificarea structurii de garanții o va avea 

asupra bugetului local al Consiliului Județean Dolj și, implicit, asupra capacitații 

Consiliului Județean Dolj de a contracta noi finanțări rambursabile pentru susținerea 

propriilor proiecte de investiții, Direcția Economică a rulat un scenariu aferent 

contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 75 milioane lei de către 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova și garantarea parțiala a acesteia de către 

Consiliului Județean Dolj, în proporție de până la 75%. Astfel, costurile estimate pentru 

această valoare a împrumutului, în sarcina R.A. Aeroportul Internațional Craiova, sunt 

de aproximativ 53 milioane lei, în condițiile de piață monetară prezente și a unei 

structuri de finanțare care are ca ipoteze o perioada de grație de până la 3 ani, la care 

se adaugă o perioada de rambursare de până la 12 ani (maturitate totală de până la 15 

ani). În urma rulării scenariului în ipotezele menționate anterior, a rezultat un grad 

maxim de îndatorare al Consiliului Județean Dolj de aproximativ 22%, semnificativ 

sub limita de 30% prevăzută în Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, păstrând-

se astfel principiul de prudențialitate financiară și accesul la viitoare finanțări 

rambursabile. 
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Baza legală pentru contractarea și garantarea de împrumuturi bancare este 

reprezentată de prevederile: 

- 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 și ale art. 

196, art. 197, art. 200 și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgenta nr. 57 din 

03/07/2019 privind Codul administrativ care a abrogat prin art. 597 alin. (2) lit.e) Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv art. 91, alin.(1), lit.b), alin. (3), lit. b), alin.(5), lit. a), art. 45, alin.(2), 

coroborat cu art. 98, art. 104, alin.(1), lit.c), alin.(4), lit.d), precum și art.115, alin.(1), 

lit.c), alin.(4),(5),(6), și art. 97, alin.(1);  

- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

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

- art. 29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, potrivit căruia 

contractarea de împrumuturi rambursabile este exceptată de la prevederile acesteia; 

- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare, 

inclusiv Norma din 10.01.2007 privind autorizarea contractării sau garantării de 

finanțări rambursabile de către unitățile administrativ – teritoriale. 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare modificarea H.C.J. 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 sensul majorării de la 25% până la 75% a proporției de 

garantare cu veniturile proprii ale Consiliului Județean Doj, a finanțării rambursabile 

interne în valoare de până la 75 milioane lei ce se va contracta de catre R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV     INTOCMIT 

    MECU MARIAN            ROȘU DORIAN  

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr. 7085/21.03.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                            Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind modificarea 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 şi completările 

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

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

hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Dolj în Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A. pentru a vota în 

ședința din 07.04.2022 unele măsuri, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea 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 

InternaționalCraiova”. 

 2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

 

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

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

completările ulterioare; 

 

- Hotărârii Guvernului nr.  9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

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

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), art. 182 alin. (1), 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         

         ȘEF SERVICIU JURIDIC,            

                       Daiana STOICA             

                                                                                                                            Întocmit, 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                        Marius PETRESCU                                           




