
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



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._______             Adoptată la data de _______2021 

 

PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

           Secretar General al Județului, 

DORIN COSMIN  VASILE             ANDA NICOLAE 

 

 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 8943/15.04.2021 

                  

 

    PREŞEDINTE, 

 

         DORIN COSMIN VASILE 

 

 

    REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind apobarea prelungirii contractului de 

administrare mandat al  membrilor  consiliului de administrație al Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional  Craiova 

 

 

       Regia Autonomă Aeroportul Internațional  Craiova a fost înființată conform 

H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea 

Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județeane. 
Contractul de mandat al administratorilor  - anexă la H.C.J. Dolj nr. 

127/25.05.2017, prin care aceștia sunt desemnați, încetează la data de 25.05.2021 
(contractul fiind încheiat pe o perioadă de 4 ani de la semnarea acestuia – art. 3 – 
Durata contractului). 

Prin H.C.J. Dolj nr. 8/28.01.2021 se hotărăște inițierea procedurii de 
selecție a noilor membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome 
Aeroportul Internațional  Craiova, prin intermediul unui expert independent 
specializat în recrutarea resurselor umane. Serviciile acestuia vor fi contractate în 
condițiile legii.  

Contractarea serviciilor expertului independent specializat în recrutarea 
resurselor umane prin procedura achiziției de servicii a fost finalizată prin 
semnarea de către părți, Consiliul Județean Dolj și, respectiv  S.C. Pluri 
Consultants  S.R.L. a contractului de servicii cu nr. 26/06.04.2021, contract care 
se va derula pe o perioadă de maximum 80 zile, date fiind termenele specifice ale 
procedurii de selecție, impuse de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Conform dispozițiilor   art. 64^1 alin. (1) al Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare - „ (1) În caz de vacanţă a unuia 

sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publică 

tutelară poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, până la 

finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, potrivit prezentei 

ordonanţe de urgenţă.”  



În ceea ce privește reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, dl 

Pîrvulețu Mircea Silviu – desemnat ca membru în Consiliul de administrație al 

R.A. Aeroportul Internațional Craiova prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 

nr. 3131/10.12.2020, acesta a fost numit în funcție de către autoritatea tutelară 

prin H.C.J. Dolj nr. 249/15.12.2020, pentru un ”mandat care nu poate depăși 4 

ani de la data semnării, dar nu mai mult de durata mandatului întregului 

Consiliul de administrație în funcție”, așa cum se prevede în  comunicarea 

Ministerului Finanțelor Publice nr. 859779/10.12.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Dolj cu nr. 31270/14.12.2020, atașată. 
  Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre aprobare proiectul 
de hotărâre anexat. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,          

Larisa RĂDUCAN        

 

         Șef birou, 

 

         Nuța Tudor 

 

 

Întocmit,  

                               

         Loreta Pavel  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 9060/15.04.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 

administrare mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei 

Autonome Aeroportul 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 

aprobarea prelungirii contractului de administrare mandat al membrilor 

Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 1)Obiectul/domeniul reglementat: prelungirii contractului de administrare 

mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional 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 și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021;  

- art. 19 alin. (1) lit. a) și art. 39  alin. (6) și art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atribuțiile 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                                                                                    Întocmit 

      Șef Serviciu Juridic                                                         Consilier juridic 

         

          Daiana Stoica                                      Emil Purcărin    



Anexa la …………….. 

 

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  _______________________

      
 




