
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor de parcare la RA Aeroportul Internaţional 

Craiova 

 

 

  

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare nr. 1387/06.03.2020 al R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova privind aprobarea tarifelor de parcare la R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova, raportul de specialitate al Direcţiei Economice 

nr. 11527/13.03.2020, raportul Serviciului juridic nr. 11944/09.03.2020, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate,     

 în baza art. 5 din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților 

economice ca regii autonome și societăți comerciale de stat, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) şi art. 182 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă tarifele de parcare la R.A. Aeroportul International Craiova 

aşa cum sunt prevăzute in anexa 1  ce face parte integrantă din hotărâre; 

Art. 2 –  Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj si R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre; 

Art. 3 –  Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul International 

Craiova. 

 

 

 

Nr. 62          Adoptată la data de 26.03.2020 

 

    PREŞEDINTE,             Contrasemnează, 

 

 ION PRIOTEASA                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

 

                                                   ANDA NICOLAE  



Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 62/2020 
 

 

 

 

Abonamente lunare  : 

-   pentru instituţiile statului ( poliţie transporturi, vamă, poliţie de 

frontieră, SRI, D.S.N.A ) precum şi pentru reprezentanţii societăţilor 

comerciale ce işi desfaşoară activitatea în incinta RA Aeroportul 

Internaţional Craiova- abonament lunar- 250 lei/ loc de parcare; 

-  pentru firmele de rent-a-car ce au deschis punct de lucru în 

interiorul Aeroportului Internaţional Craiova, abonament lunar – 100 

euro/loc de parcare; 

-  pentru firmele de rent-a-car ce nu au deschis punct de lucru in 

interiorul Aeroportul Internaţional Craiova- abonament lunar – 250 

euro/ loc de parcare; 

 

Abonamente anuale: 

-  pentru institutiile statului - poliţie transporturi, vamă, poliţie de 

frontieră, SRI, D.S.N.A precum şi pentru reprezentanţii societăţilor 

comerciale ce işi desfăşoară activitatea in incinta RA Aeroportul 

Internaţional Craiova )- 2000 lei/loc; 

- pentru firmele de rent-a-car ce au deschis punct de lucru in interiorul 

Aeroportului Internaţional Craiova- 1000 euro/loc; 

-  pentru firmele de rent-a-car ce nu au deschis punct de lucru in 

interiorul  Aeroportul Internaţional Craiova-2000 euro/loc. 

 

Taxe adiţionale: 

- Pierdere tichet parcare - 100 lei  

 

 

 

 

 

 

                    Interval de timp 

(Unitatea minimă de taxare indivizibilă                  

este ora ) 

                         Tarif 

                    1-5 ore                   3 lei/oră 

                    5-8 ore              20 lei/interval 

                   8-12 ore              30 lei/interval 

                   12-24 ore              40 lei/interval 

                   7 zile                   150 lei  

                   Una luna                   350 lei 


