
 

HOTĂRÂRE 

privind diminuarea cu un procent de 20% a remunerației  

fixe brute lunare  a administratorilor neexecutivi  ai  

R.A. Aeroportul Internațional Craiova 

pentru  luna mai a anului 2020,  

 

  Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 Având în vedere Referatul de aprobarea al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova cu nr. 2300/11.05.2020, prin care se propune diminuarea  

remunerației fixe brute lunare  a administratorilor neexecutivi  ai regiei, pentru  

luna mai a anului 2020, Raportul de specialitate nr. 15228/12.05.2020, întocmit 

de Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subodonate, raportul Serviciului 

Juridic, Administrație Locală nr. 15626/15.05.2020, adresa nr. 2301/11.05.2020 

a Regiei Autonome Aeroportul Internațional Craiova, înregistrată la Consiliul 

Județean Dolj sub nr. 15217/12.05.2020, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

 în baza prevederilor art. 8 și art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 

250/28.11.2019, privind modificarea remunerației fixe lunare a  

administratorilor neexecutivi ai  Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova, 

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 39/28.04.2020 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 diminuare remunerației fixe brute lunare a  

administratorilor neexecutivi ai Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova, cu un procent de 20%, pentru luna mai a anului 2020, precum și actele  

adiționale ale contractelor de mandat ale administratorilor, anexă la prezenta 

hotărâre. 

 

 

 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



Art. 2 –  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și 

conducerea R.A. Aeroportul Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

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

Craiova și administratorilor neexecutivi ai regiei. 

 

 

Nr. 90          Adoptată la data de 28.05.2020 

 

PREŞEDINTE,                      Contrasemnează 

           Secretar General al Județului, 

 

                                                               

ION PRIOTEASA                  ANDA NICOLAE 
  



Anexa  la H.C.J. Dolj nr. 90/2020 

 

Act Adițional nr. 4 

la 

CONTRACT  de  MANDAT nr. 12017/07.07.2017 

(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj  127/25.05.2017) 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE: 

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 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova, 

Între 

A). Consiliul Județean Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, Calea Unirii nr. 19, 

județul Dolj, denumită în continuare  autoritate tutelară,  reprezentată prin Președinte – 

Ion Prioteasa, în calitate de mandant,  

şi 

B) Domnul/Doamna,  ...................................... cetăţean român, 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”), pe de altă parte 

 

în baza art. 8 și din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice,  cu modificările și completările ulterioare,  s-a întocmit 

prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea  prevederilor art. 13 alin. (1),  din 

contractul de mandat, astfel: 

 

Art. 1.   

Se diminuează cu 20%  remunerația fixă brută  lunară  a administratorilor 

neexecutivi ai regiei, pentru luna mai a anului 2020. 

 

Art.  2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de  mandat ale 

administratoilor neexecutivi (anexa nr.1 la HCJ Dolj 127/25.05.2017) 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, câte unul 

pentru fiecare parte. 

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.  

         

 

 

Consiliul Județean Dolj 

 Administrator 
 

PREȘEDINTE, 

 

ION  PRIOTEASA        Dl/Dna   

 

 
 

  



Anexa  la H.C.J. Dolj nr. 90/2020 

 

Act Adițional nr. 5 

la 

CONTRACT  de  MANDAT nr. ..................... 

(anexa nr. 1 la H.C.J. Dolj  127/25.05.2017) 

 

II. PĂRŢILE  CONTRACTANTE: 

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 

Autonome Aeroportul Internațional Craiova, 

Între 

A). Consiliul Județean Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, Calea Unirii nr. 19, 

județul Dolj, denumită în continuare  autoritate tutelară,  reprezentată prin Președinte – 

Ion Prioteasa, în calitate de mandant,  

şi 

B) Domnul/Doamna,  ...................................... cetăţean român, 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”), pe de altă parte 

 

în baza art. 8 și din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice,  cu modificările și completările ulterioare,  s-a întocmit 

prezentul act adițional, care are ca obiect modificarea  prevederilor art. 13 alin. (1),  din 

contractul de mandat, astfel: 

 

Art. 1.   

Se diminuează cu 20%  remunerația fixă brută  lunară  a administratorilor 

neexecutivi ai regiei, pentru luna mai a anului 2020. 

 

Art.  2. 

Prezentul act adițional modifică în mod corespunzător contractele de  mandat ale 

administratoilor neexecutivi (anexa nr.1 la HCJ Dolj 127/25.05.2017) 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, câte unul 

pentru fiecare parte. 

Actul adițional face parte integrantă din contractul de mandat.  

         

 

 

Consiliul Județean Dolj 

 Administrator 
 

PREȘEDINTE, 

 

ION  PRIOTEASA        Dl/Dna   

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
 




