CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării componentei variabile a remunerației membrilor
neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere Referatul de aprobarea al Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova cu nr. 3180/03.07.2020, prin care se propune acordarea
componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, corespunzător
îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în proporție de
100%, Raportul de specialitate nr. 19176/07.07.2020, întocmit de Direcția Imagine și
Coordonare Instituții Subordonate, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală
nr. 19448/09.07.2020, adresa nr. 3181/03.07.2020 a Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19160/07.07.2020,
precum și avizul comisiilor de specialitate, prevederile Hotărârii Consiliului Județean
Dolj nr. 127/25.05.2017, ale contractelor de mandat ale administratorilor Regiei
Autonome Aeroportul Internațional Craiova, precum și ale actelor adiționale ale
acestora,
în baza art. 8 alin. (3), art. 12 alin. (1) și (2) și art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 40/25.05.2020 a Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova,
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 acordarea componentei variabile a remunerației membrilor
neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul
Internațional Craiova, în sumă brută de 3125 lei, în condițiile îndeplinirii în proporție
de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai anului 2019.

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._______
PREŞEDINTE,
Ion PRIOTEASA

Adoptată la data de _______2020
Contrasemnează
Pentru SECRETAR General al Județului,
Anda NICOLAE

R.A. Aeroportul Internațional Craiova

Nr. 3180/03.07.2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind acordarea
componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai R.A.
Aeroportul Internațional Craiova, pentru îndeplinirea în proporție de 100% a
indicatorilor financiari și nefinanciari, corespunzători anului 2019 din contractul
de mandat

R.A. Aeroportul Internațional Craiova este regie autonomă cu specific deosebit,
de interes local, sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, cu personalitate juridică și
funcționează în condițiile H.G. nr. 398/1997, având ca obiect de activitate servicii
anexe transporturilor aeriene.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, ,,remuneraţia membrilor neexecutivi ai
consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o
componentă variabilă. [...]Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori
de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică
tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu
respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv
sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome şi asigurarea respectării principiilor
de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu
poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017 și contractul de
mandat al administratorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, anexa
acestei hotărâri, s-a stabilit modul de remunerare al membrilor consiliului de
administrație, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 174/27.07.2017, s-au
aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinaciari ai planului de administrare
propus de consiliul de administrație și s-a stabilit valoarea componentei variabile a
remunerației administratorilor neexecutivi ai regiei.
Prin adresa nr. ............, R.A. Aeroportul Internațional Craiova înaintează
autorității tutelare – Consiliul Județean Dolj, referatul de aprobare și proiectul de
Hotărîre a Consiliului Județean Dolj privind acordarea componentei variabile a
remunerației administratorilor neexecutivi ai regiei, ca urmare a îndeplinirii în
proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari
corespunzători anului 2019.
Astfel, așa cum reiese din Raportul de activitate al administratorilor pe anul
2019, înaintat prin adresa nr. 2905/25.05.2020 a R.A. Aeroportul Internațional
Craiova, înregistrat la Consiliul Județean Dolj sub nr. 16218/25.05.2020, situația
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari este următoarea:
Realizări pentru

Indicatori de
performanță financiari

Propuneri pentru
anul 2019

Creșterea veniturilor
proprii (mii lei)

8.000

10.698

Creșterea numărului de
pasageri

500.000

514.544

Creșterea numărului de
miscari aeronave

5.940

6.779

Numărul mediu de
personal

110-132

95

Ponderea cheltuielilor cu
salariile în total cheltuieli

61-65 %

39%

Zile inoperabile pe
aeroport din motive
imputabile Regiei

0

0

anul 2019

Indicatori de
performanță nefinanciari

Prevederi

Realizări

2019

2019

1. Creșterea siguranței și
securității aeroportuare

0 incidente

0 incidente

2. Dezvoltarea gradului de
calificare a personalului
operativ

Da

Da/ 59 calificari ale
personalului operativ

3. Indeplinirea obligațiilor
de raportare

Da

Da/ Conform OUG nr.
109/2011

4. Implementare Cod
Etică

Da

Da/ Conform OUG nr.
109/2011

5. Monitorizare grad de
îndeplinire a indicatorilor
de performanță

Da

Da/ Conform OUG nr.
109/2011

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului
Județean Dolj, acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor
neexecutivi ai R.A. Aeroportul Internațional Craiova, pentru îndeplinirea în proporție
de 100% a indicatorilor financiari și nefinanciari, corespunzători anului 2019 din
contractul de mandat și înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Președinte Consiliul de Administrație

Pappa Dan Radu Ilie

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE
INSTITUȚII SUBORDONATE
Biroul Coordonare, Monitorizare
Instituții Subordonate
Nr. 19176/07.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea
acordării componentei variabile a remunerației
membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație al
Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, în condițiile îndeplinirii în
proporție de 100% a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai
anului 2019

Prin adresa R.A. Aeroportul Internațional Craiova nr. 3181/03.07.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 19160/07.07.2020 se înaintează
autorității tutelare referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea
acordării componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai
regiei, în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari ai anului 2019.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare, ,,Remuneraţia membrilor neexecutivi ai
consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o
componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată
conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de
clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de
Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte
pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi
de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii
executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) şi
care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome şi
asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă.”
Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 127/25.05.2017 și contractul de
mandat al administratorilor Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova,
anexa acestei hotărâri, s-a stabilit modul de remunerare a membrilor consiliului de
administrație, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 174/27.07.2017, s-au
aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinaciari ai planului de
administrare propus de consiliul de administrație și s-a stabilit valoarea componentei
variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai regiei.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 112/26.04.2018 s-a majorat cu
25% componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai Regiei
Autonome Aeroportul Internațional Craiova.
Astfel, așa cum reiese din Raportul de activitate al administratorilor
neexecutivi pentru anul 2019, înaintat autorității tutelare prin adresa nr.
2905/25.05.2020 a R.A. Aeroportul Internațional Craiova, și înregistrată la Consiliul
județean Dolj cu nr. 16218/25.05.2020, situația indicatorilor de performanță
financiari și nefinanciari este următoarea:

Indicatori de performanță financiari

Propuneri
pentru anul

Realizări
pentru

2019

anul 2019

Creșterea veniturilor proprii (mii lei)

8.000

10.698

Creșterea numărului de pasageri

500.000

514.544

Creșterea numărului de miscari
aeronave

5.940

6.779

Numărul mediu de personal

110-132

95

Ponderea cheltuielilor cu salariile în
total cheltuieli

61-65 %

39%

Zile inoperabile pe aeroport din motive
imputabile Regiei

0

0

Indicatori de performanță
nefinanciari

Prevederi

Realizați

2019

2019

1. Creșterea siguranței și securității 0 incidente
aeroportuare

0 incidente

2. Dezvoltarea gradului de
calificare a personalului operativ

Da

Da/ 59 calificări ale
personalului operativ

3. Indeplinirea obligațiilor de
raportare

Da

Da/ Conform OUG nr.
109/2011

4. Implementare Cod Etică

Da

Da/ Conform OUG nr.
109/2011

5. Monitorizare grad de îndeplinire Da
a indicatorilor de performanță

Da/ Conform OUG nr.
109/2011

Având în vedere cele mai sus menționate, îndeplinirea în proporție de 100% a
indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai anului 2019, înaintăm spre
aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Larisa Răducan
Întocmit,

Consilier B.C.M.I.S.
Loreta Pavel

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.19448/09.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării componentei variabile a
remuneraţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei
Autonome Aeroportul Internaţional 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 aprobarea acordării
compnentei variabile a remuneraţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie
al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Craiova , propus de Președintele Consiliului
Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: acordarea componentei variabile a remuneraţiei
membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul
Internaţional Craiova
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:
prin proiectul de hotărâre analizat se respectă prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv: art.8 alin.3), art.12 alin.1), alin.2) şi art.17 din OUG nr.109/2011
privind guvernanţa coroporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, a art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f) și art.182 din
OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului juridic: nu au fost identificate.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al
legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care
îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a
proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în
conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea
proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.
Avizat,
DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Roşca

Întocmit,
Şef serviciu Juridic
Daiana Stoica

