
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 
 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor  

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii   

"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,  

având în vedere referatul de aprobare nr. 4342/13.08.2021 întocmit de RA Aeroportul 

Internațional Craiova, raportul de specialitate comun al Direcției Tehnice, Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcției 

Economice nr. 18523/16.08.2021, raportul Serviciului Juridic nr. 18529/16.08.2021, 

precum și avizul comisiilor de specialitate .  

în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă realizarea investiției "Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova" prin proiectul ce va fi înaintat spre finanțare de către Aeroportul 

Internațional Craiova în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi 

eficient, 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 - Creşterea gradului 

de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.  

Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică –Studiu de fezabilitate cu 

elemente de DALI -aferentă proiectului "Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 



Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", confom Anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre.   

Art. 4. (1)  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  (2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul 

Internațional Craiova. 

 

Nr.________    Adoptată la data de _________________ 

 

 

PREȘEDINTE 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI 

 

ANDA NICOLAE 
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Nr. 4342/13.08.2021 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii   

"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" 

 

 

Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova este un demers esențial pentru 

dezvoltarea socio-economică a Regiunii Sud Vest Oltenia, având în vedere că transportul aerian 

este o componentă de bază a economiei în regiune, generând creștere economică, noi locuri de 

muncă, îmbunătățirea calității vieții pentru populația din zona Olteniei. 

Aeroportul International Craiova este unicul aeroport existent în Regiunea Sud-Vest Oltenia, 

deservind atât traficul de pasageri, cât și miscările de aeronave în toată regiunea, aeroporturile 

cele mai apropriate fiind situate la distanțe de 250 – 350 km, respectiv de 3-5 ore ca 

accesibilitate în timp, pe căi rutiere sau feroviare. 

De altfel Aeroportul Internațional Craiova poate deservi o populaţie totală de cca. 3.000.000 

locuitori, respectiv Regiunea Sud-Vest cât și zonele transfrontaliere limitrofe - Districtele 

Vidin și Montana din nord-vestul Bulgariei și cele din sud-estul Serbiei şi Muntenegrului: 

Zajecar şi Bor. 

Aeroportul Internațional Craiova face parte din rețeaua TEN-T globală așa încât regiunea Sud 

Vest Oltenia și celelalte regiuni din aria de captare au la dispoziție cea mai rapidă și 

comfortabilă cale de transport către alte destinații din Europa, beneficiind de creșterea 

accesibilității, a mobilității și a siguranței traficului. 

Studiul de trafic realizat pentru Aeroportul Internțional Craiova prognozează  creșterea  

numărului de pasageri la 1.933.186 și a numărui de mișcări aeronave/an la peste 18.600, 

în perspectiva anului 2046.  

Datorită creșterii traficului internațional de pasageri și a noilor reglementări aeronautice 

europene, inclusiv Regulamentul nr.139 (UE) al Comisiei, se impune realizarea unei investiții, 

având ca rezultat asimilarea creșterii traficului aerian de pasageri și a creșterii numărului de 

mișcări pe suprafața de mișcare aeroportuară și îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate 

pe Aeroportul Internațional Craiova.  

Din studiile realizate rezultă că atât actualul terminal de pasageri cât și elemente ale 

infrastructurii de mișcare vor deveni insuficiente pentru preluarea creșterii traficului de 

pasageri și aeronave prognozate.  

    

   PREȘEDINTE 

 

   COSMIN VASILE 



 

__________________________________________________________________________________ 

Astfel, in prezent Aeroportul Internațional Craiova dispune de un terminal de pasageri, compus 

din terminal plecări și terminal sosiri, cu o suprafață construită de 4.552 mp și o suprafață 

desfașurată de 7.593 mp, având o suprafață utilă de 6.547mp. Terminalul de pasageri existent, 

inclusiv extinderea acestuia realizată în anul 2020-2021 are o capacitate de 691.495 pax/an, 

fiind suficient dimensionat numai până în anul 2026, când, conform studiului de trafic, devine 

insuficient pentru procesarea numărului de pasageri și a bagajelor acestora, fiind imposibilă 

absorția creșterii traficului aerian iar pentru a prelua cererea de trafic este imperios necesară 

construirea unui nou terminal de pasageri dimensionat pentru procesarea a 1.933.186 pasageri 

pe an. Pe de alta parte, folosind un mix de decolări/ aterizări pe oră, rezultă o capacitate actuală 

medie de 9 mișcări/ oră, capacitate mai mare decât capacitatea de procesare a terminalului 

actual. 

Construirea unui nou terminal de pasageri este practic necesară pentru a asigura spații 

corespunzătoare pasagerilor și însoțitorilor acestora, numărul necesar de porți de îmbarcare, 

numărul necesar de porți de control și de cabine de control pașapoarte, numărul necesar de 

check-in-uri și de benzi de recuperare bagaje în scopul absorbiri creșterii traficului aerian. 

În mod similar, și actuala platformă de îmbarcare-debarcare APRON 1 devine insuficientă din 

punct de vedere al numărului pozițiilor de staționare aeronave începând cu anul 2025, fiind 

imposibilă absorbția creșterii traficului aerian. În aceste condiții, dezvoltarea aeroportului este 

blocată, nemaiputând procesa un număr mai mare de pasageri. 

De asemenea, Aeroportul din Craiova are șase căi de rulare, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, 

Foxtrot din care operațională este una singură, calea de rulare Bravo, care însă devine 

insuficientă din punct de vedere al numărului de mișcări și a timpilor de deplasare a aeronavelor 

începând cu anul 2035. 

În plus, în prezent există o serie de neconformități ale infrastructurii de mișcare, ce trebuiesc 

aduse în parametri conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei, pentru 

realizarea rulării în condiții de siguranță a aeronavelor.  

Problemele pe care acest proiect își propune să le rezolve, prin investițiile propuse, pot fi 

grupate în trei mari categorii:  

1) capacitatea insuficientă de procesare a numărului de pasageri și a bagajelor pentru preluarea 

cererii de trafic prognozată,  

2) neconformități ce trebuiesc aduse în parametri conform ,cerințelor Regulamentului (UE) 

nr. 139 al Comisiei, pentru realizarea rulării în condiții de siguranță a aeronavelor,  

3) insuficiența mijloacelor aeroportuare și a echipamentelor și sistemelor de control pentru 

asigurarea siguranței și securității pasagerilor și bagajelor. 

Prin Studiul de fezabilitate realizat pentru  obiectivul de investiții "EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA”, studiu ce 

analizează oportunitatea investiției, se propune dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, astfel 

încât Aeroportul Internațional Craiova să poată deservi numărul de mișcări aeronave și numărul 

de pasageri prognozați și să asigure siguranța și securitatea pasagerilor și bagajelor.  

Obiectivele principale ce se impun a fi realizate prin Studiul de fezabilitate în cadrul 

obiectivului de investiții "EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI 

INTERNAȚIONAL CRAIOVA”, sunt  : 



 

__________________________________________________________________________________ 

Obiectul 1 – Terminal de pasageri 

Obiectul 2 – Parcare, drumuri de acces, centrală fotovoltaică 

Obiectul 3 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță 

(RESA) 

Obiectul 4 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii căii de rulare 

Obiectul 5 – Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate 

Obiectul 6 – Gard perimetral de securitate 

Obiectul 7 – Drumuri rutiere de acces și drumuri tehnologice 

Obiectul 8 – Platforme antisuflu 

Obiectul 9 – Puncte de acces și control 

Obiectul 10 – Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de 

intervenție ilicită (platformă izolată) APRON 2: 

Obiectul 11 – Platformă de degivrare aeronave APRON 3 

Obiectul 12 – Platformă de îmbarcare-debarcare APRON 4 

Obiectul 13 – Cale de rulare Alfa (TWY A) 

Obiectul 14 – Cale de rulare Foxtrot (TWY F) 

Obiectul 15 – Platformă de întoarcere pe pistă 

Obiectul 16 – Suprafața deservire echipamente handling 

Obiectul 17 – Mijloace aeroportuare, echipamente și sisteme de control securitate 

Obiectul 18 – Centrală termică 

Obiectul 19 – Post transformare 

Obiectiv 20 – Gospodărie de apă și incendiu 

Obiectiv 21 -  Zona de transfer pasageri  

 

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova" pe care îi supunem spre aprobare sunt:  

Valoarea invesției:  

VALOARE FARA TVA  

• Total 403,633,947.221 lei 

• construcții – montaj (C+M) 274,165,532.784 lei 

 

VALOARE CU TVA 

• Total 479,337,927.859 lei 

• construcții – montaj (C+M) 326,256,984.014 lei 

din care:  

 

- Costul pentru asigurarea securității pasagerilor și bagajelor (negeneratoare de profit) este: 

• Total 127,092,645.067 lei fără TVA 

• construcții – montaj (C+M) 76,037,791.799 lei fără TVA 

 

• Total 150,859,851.056 lei cu TVA 

• construcții – montaj (C+M) 90,484,972.240 lei cu TVA 

 

- Costul pentru absorția cresterii traficului aerian (generatoare de profit) este: 

• Total 276,541,302.154 lei fără TVA 



 

__________________________________________________________________________________ 

• construcții – montaj (C+M) 198,127,740.986 lei fără TVA 

 

• Total 328,478,076.804 lei cu TVA 

• construcții – montaj (C+M) 235,772,011.773 lei cu TVA 

 

Durata de realizare a investiției: 25 luni calendaristice  

Indicatori tehnici:  

• Terminal de pasageri: 

 Suprafață construită = 12.791 mp 

 Suprafață desfașurată = 27.547 mp 

• Parcare, drumuri de acces: 20.534 mp 

• Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei și amenajarea ariei de siguranță (RESA): 

286.487 mp  

• Amenajarea suprafeței nivelate a benzii caii de rulare: 13.863 mp 

• Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate – 2379 mp  

• Gard perimetral de securitate: 685 ml 

• Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice: 3.295 mp 

• Platforme antisuflu: 5.400 mp 

• Puncte de acces și control: 

Corp 01 

 Suprafață construită = 69 mp 

 Suprafață desfașurată = 69 mp 

Corp 02 

 Suprafață construită = 15 mp 

 Suprafață desfașurată = 15 mp 

• Poziție izolată de parcare pentru aeronave aflate în situații de criză, acte de intervenție 

ilicită (platforma izolată) APRON 2 = 3.684 mp 

• Platformă de degivrare aeronave APRON 3 =  4310 mp 

• Platformă de îmbarcare-debarcare APRON 4 = 31.804 mp 

• Cale de rulare Alfa (TWY A) = 4.099 mp 

• Cale de rulare Foxtrot (TWY F) =  20.202 mp 

• Platformă de întoarcere pe pistă =  2.244 mp 

• Suprafață deservire echipamente handling = 8.864 mp 

• Centrală termică: 

Suprafață construită = 220 mp 

 Suprafață desfașurată = 220 mp 

• Post transformare: 

Suprafață construită = 175 mp 

 Suprafață desfașurată = 175 mp 

• Gospodarie de apă și incendiu: 

Suprafață construită = 140 mp excluzând rezervoarele 

 Suprafață desfașurată = 140 mp excluzând rezervoarele 

• Zonă transfer pasageri: 

Suprafață construită = 140 mp 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor - Dezvoltarea 

infrastructurii aeroportuare, este necesar ca la depunerea Cererii de finanțare să fie prezentat 

documentul prin care autoritatea publică responsabilă aproba realizarea investiţiei şi indicatorii 

tehnico-economici.  

În acest sens, pentru demonstrarea eligibilității proiectului devine necesară  emiterea unei Hotărâri 

a Consiliului Județean Dolj de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  "Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova".  

Menționăm că documentația tehnico-economică  aferentă obiectivului de investiții "Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" a primit Avizul nr.3 din 12.08.2021 al Comisiei 

tehnico-economice a Consiliului Județean Dolj.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

  

 

DIRECTOR GENERAL, 

Marian-Sorin MANDA 

 

MANAGER PROIECT,       MANAGER TEHNIC, 

     Ileana MĂJINĂ                 Mirel JIANU  

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 
Direcția Tehnică 
Direcția DAEDRPFI 
Direcția Economică 
Nr. 18523/16.08.2021 

 SE APROBĂ, 

PREȘEDINTE 

DORIN COSMIN VASILE 

   

  Avizat, 

Vicepreședinte 

Mihail Adrian Neațu Breciugă  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii   

"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" 
 
 

 
Prin Avizul CTE a Consiliului Județean Dolj nr. 3/12.08.2021, pentru obiectivul de 
investiții ”Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, au fost 
aprobați principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, mai sus menționate, 
după cum urmează: 
 
Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate 
  
Denumire obiectiv de investiții: Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova 
  
Valoarea investiei: 
(fără TVA) 

403,633,947.221 lei, din care: 
constructii – montaj (C+M) 274,165,532.784 lei 

  
Valoarea investiei: 
(TVA inclus) 

479,337,927.859 lei, din care 
constructii – montaj (C+M) 326,256,984.014 lei 

 din care: 
Costul pentru asigurarea securitatii pasagerilor și 
bagajelor (negeneratoare de profit) este: 
▪ Total 127,092,645.067 lei fara TVA 
▪ constructii – montaj (C+M) 76,037,791.799 lei 

fara TVA 
 

▪ Total 150,859,851.056 lei cu TVA 
▪ constructii – montaj (C+M) 90,484,972.240 lei cu 

TVA 
 

 Costul pentru absortia cresterii traficului aerian 
(generatoare de profit) este: 
▪ Total 276,541,302.154 lei fara TVA 
▪ constructii – montaj (C+M) 198,127,740.986 lei 

fara TVA 
 

▪ Total 328,478,076.804 lei cu TVA 
▪ constructii – montaj (C+M) 235,772,011.773 lei cu 

TVA 
  
Durata de realizare a investitiei:  
 

25 luni calendaristice 

  



  
Indicatori tehnici: ▪ Terminal de pasageri: 

❖ Suprafata construita = 12791 mp 
❖ Suprafata desfasurata = 27547 mp 

▪ Parcare, drumuri de acces: 20534 mp 
▪ Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si 

amenajarea ariei de siguranta (RESA): 286.487 
mp  

▪ Amenajarea suprafetei nivelate a benzii caii de 
rulare: 13.863 mp 

▪ Gard perimetral de securitate: 685 ml 
▪ Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice: 

3.295 mp 
▪ Platforme antisuflu: 5.400 mp 
▪ Puncte de acces si control: 

❖ Corp 01 
❖ Suprafata construita = 69 mp 
❖ Suprafata desfasurata = 69 mp 
❖ Corp 02 
❖ Suprafata construita = 15 mp 
❖ Suprafata desfasurata = 15 mp 

▪ Pozitie izolata de parcare pentru aeronave aflate 
in situatii de criza, acte de interventie ilicita 
(platforma izolata APRON 2): 3.684 mp 

▪ Platforma de degivrare aeronave APRON 3: 4310 
mp 

▪ Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4: 
31.804 mp 

▪ Cale de rulare Alfa (TWY A): 4099 mp 
▪ Cale de rulare Foxtrot (TWY F): 20202 mp 
▪ Platforma de intoarcere pe pista: 2244 mp 
▪ Suprafata deservire echipamente handling: 8864 

mp 
▪ Centrala termica: 

❖ Suprafata construita = 220 mp 
❖ Suprafata desfasurata = 220 mp 

▪ Post transformare: 
❖ Suprafata construita = 175 mp 
❖ Suprafata desfasurata = 175 mp 

▪ Gospodarie de apa si incendiu: 
❖ Suprafata construita = 140 mp excluzand 

rezervoarele 
❖ Suprafata desfasurata = 140 mp excluzand 

rezervoarele 
▪ Zona transfer pasageri: 

❖ Suprafata construita = 140 mp 
 

 
Obiectivele principale ce se impun a fi realizate prin Studiul de fezabilitate în cadrul 
obiectivului de investiții "EXTINDEREA SI MODERNIZAREA AEROPORTULUI 
INTERNAȚIONAL CRAIOVA”, sunt  : 

Obiectul 1 – Terminal de pasageri 
Obiectul 2 – Parcare, drumuri de acces, centrala fotovoltaica 
Obiectul 3 – Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei de 
siguranta (RESA) 
Obiectul 4 – Amenajarea suprafetei nivelate a benzii caii de rulare 
Obiectul 5 – Asigurarea suprafetelor de protectie ingropate 
Obiectul 6 – Gard perimetral de securitate 
Obiectul 7 – Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice 
Obiectul 8 – Platforme antisuflu 
Obiectul 9 – Puncte de acces si control 



Obiectul 10 – Pozitie izolata de parcare pentru aeronave aflate in situatii de criza, 
acte de interventie ilicita (platforma izolata APRON 2): 
Obiectul 11 – Platforma de degivrare aeronave APRON 3 
Obiectul 12 – Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4 
Obiectul 13 – Cale de rulare Alfa (TWY A) 
Obiectul 14 – Cale de rulare Foxtrot (TWY F) 
Obiectul 15 – Platforma de intoarcere pe pista 
Obiectul 16 – Suprafata deservire echipamente handling 
Obiectul 17 – Mijloace aeroportuare, echipamente si sisteme de control securitate 
Obiectul 18 – Centrala termica 
Obiectul 19 – Post transformare 
Obiectiv 20 – Gospodărie de apă și incendiu 
Obiectiv 21 -  Zona de transfer pasageri 
 

 
Investițiile propuse prin Studiul de fezabilitate au ca scop adaptarea facilităților și a 
infrasturucturii aeroportuare astfel încât să poată asimila traficul de pasageri 
prognozat, respectiv creșterea  numărului de pasageri la 1.933.186 și a numărui de 
mișcări aeronave/an la peste 18.600, în perspectiva anului 2046, în condiții de 
securitate și siguranță, precum adaptarea acesteia la noile reglementări aeronautice 
europene, inclusiv Regulamentul nr.139 (UE) al Comisiei. 

Conform analizei situație actuale, efectuată la această fază de proiectare, respctiv 
studiu de fazabilitate, rezultă că atât actualul terminal de pasageri cât și elemente 
ale infrastructurii de mișcare vor deveni insuficiente pentru preluarea creșterii 
traficului de pasageri și aeronave prognozate, iar construirea unui nou terminal de 
pasageri este practic necesară pentru a asigura spații corespunzătoare pasagerilor și 
însoțitorilor acestora, numărul necesar de porți de îmbarcare, numărul necesar de 
porți de control și de cabine de control pașapoarte, numărul necesar de check-in-uri 
și de benzi de recuperare bagaje în scopul absorbiri creșterii traficului aerian. 

Având în  vedere  cele prezentate mai sus,  supunem  spre aprobare  proiectul de 

 hotărâre alăturat. 

 

  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniela BĂLUȚĂ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Silvia IONESCU LUPEANU 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marian MECU 

   

  

Întocmit, 

Alina VOICU – Asistent manager financiar 

Cristian IONICĂ – Asistent manager tehnic 

   

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 18529/16.08.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) si alin. (3) din 

Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – 

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 documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivulpentru obiectivul de investiţii  "Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova", propus de președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul pentru obiectivul de investiţii  "Extinderea 

și modernizarea Aeroportului 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:  

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- art. 7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G 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. 

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

hotărâre este conform cu reglementările specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat 

la atibuțiile și competențele specifice acestui serviciu, 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                                                                               Consilier Juridic 

 

           Daiana Stoica              Cristian Buzata 



Anexa nr.1  la Hotărârea nr. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexa nr. 2 la Hotărârea 

nr…..………. 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

"Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova" 

Valoarea investiţiei: Valoare fara TVA  

• Total 403,633,947.221 lei 

• constructii – montaj (C+M) 

274,165,532.784 lei 

Valoare cu TVA 

• Total 479,337,927.859 lei 

• constructii – montaj (C+M) 

326,256,984.014 lei 

 Costul pentru asigurarea securitatii pasagerilor si 

bagajelor (negeneratoare de profit) este: 

• Total 127,092,645.067 lei fara 

TVA 

• constructii – montaj (C+M) 

76,037,791.799 lei fara TVA 

 

• Total 150,859,851.056 lei cu TVA 

• constructii – montaj (C+M) 

90,484,972.240 lei cu TVA 

- Costul pentru absobrtia cresterii traficului aerian 

(generatoare de profit) este: 

• Total 276,541,302.154 lei fara 

TVA 

• constructii – montaj (C+M) 

198,127,740.986 lei fara TVA 

 

• Total 328,478,076.804 lei cu TVA 

• constructii – montaj (C+M) 

235,772,011.773 lei cu TVA 

 

Durata de realizare a investiţiei: 

 

25 luni calendaristice 

Indi 

 

 

Indicatori tehnici:  

• Terminal de pasageri: 

 Suprafata construita = 12791 mp 

 Suprafata desfasurata = 27547 mp 

• Parcare, drumuri de acces: 20534 mp 

• Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei de siguranta (RESA): 

286.487 mp  

• Amenajarea suprafetei nivelate a benzii caii de rulare: 13.863 mp 

• Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate – 2379 mp  



 

• Gard perimetral de securitate: 685 ml 

• Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice: 3.295 mp 

• Platforme antisuflu: 5.400 mp 

• Puncte de acces si control: 

Corp 01 

 Suprafata construita = 69 mp 

 Suprafata desfasurata = 69 mp 

Corp 02 

 Suprafata construita = 15 mp 

 Suprafata desfasurata = 15 mp 

• Pozitie izolata de parcare pentru aeronave aflate in situatii de criza, acte de interventie ilicita 

(platforma izolata APRON 2): 3.684 mp 

• Platforma de degivrare aeronave APRON 3: 4310 mp 

• Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4: 31.804 mp 

• Cale de rulare Alfa (TWY A): 4099 mp 

• Cale de rulare Foxtrot (TWY F): 20202 mp 

• Platforma de intoarcere pe pista: 2244 mp 

• Suprafata deservire echipamente handling: 8864 mp 

• Centrala termica: 

Suprafata construita = 220 mp 

 Suprafata desfasurata = 220 mp 

• Post transformare: 

Suprafata construita = 175 mp 

 Suprafata desfasurata = 175 mp 

• Gospodarie de apa si incendiu: 

Suprafata construita = 140 mp excluzand rezervoarele 

 Suprafata desfasurata = 140 mp excluzand rezervoarele 

• Zona transfer pasageri: 

Suprafata construita = 140 mp 

 


