
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea garantării parțiale a unei finanțări rambursabile interne, în 

vederea implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 18458/16.08.2021 al Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj,  raportul 

Serviciului Juridic nr. 18527/16.08.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa 

şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Anexa Legii nr.199/1997 pentru 

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, 

ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare 

la contracte sau convenţii, 

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin.(5), ale art. 

182 alin. (1) și (4) coroborate cu ale art. 139 alin. (3) precum si ale art.191 alin.(1) 

lit.c), alin.(4) lit.d) precum și ale art. 196 alin.(1) lit. a), art.197 și art.200 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă garantarea parțiala, în proporție de până la 25%, a unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 75.000.000 lei, cu o maturitate de până la 15 

de ani. 

Art. 2 Se aprobă contractarea finanțării rambursabile interne prevăzuta la art.1 

de către R.A. Aeroportul International Craiova, pentru realizarea investiției publice de 

interes județean ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”. 

Art. 3 Plata principalului, a dobânzilor, a comisioanelor, a oricăror impozite, 

taxe si a altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul prevăzut la art.1 se 

asigură integral din bugetul R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 

 

Art. 4 (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 

principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean 

Dolj – Județul Dolj, următoarele date: 

https://idrept.ro/00103844.htm
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a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum si 

orice modificări și/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanțării rambursabile contactate de R.A. Aeroportul 

International Craiova si garantate de CJ Dolj, în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare al Județului Dolj; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație 

și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări 

rambursabile; 

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

       (2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decada a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art. 5 Se împuternicește (mandatează) Directorul General al R.A. Aeroportul 

International Craiova, să negocieze și semneze, în numele și pe seama R.A. Aeroportul 

International Craiova, contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și 

completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, 

notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea și 

punerea în executare a contractului de împrumut intern. 

Art. 6 (1) Garantarea menționată la art. 1 se va face din veniturile bugetului local 

al Județului Dolj. 

          (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale 

Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi 

pentru refinanțarea datoriei publice locale. 

          (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dolj să semneze în 

numele și pentru Județul Dolj acordul de garantare a împrumutului, precum si toate 

documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Dolj, Directorul General al R.A. Aeroportul International Craiova 

și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj si al R.A. Aeroportul 

International Craiova. 

  Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Județului 

Dolj, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Dolj, Directorul 

General al R.A. Aeroportul International Craiova și Instituției Prefectului -Județul Dolj 

și se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Dolj, 

precum și pe pagina de internet www.cjdolj.ro.  

 

Nr. ___                                                                Adoptată la data de  _____ 2021 

 

  

              PREŞEDINTE,                 CONTRASEMNEAZĂ 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 

    DORIN - COSMIN VASILE                             ANDA NICOLAE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECȚIA AFACERI EUROPENE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ PROIECTE 

CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ 

Nr. 18458/16.08.2021 

 

            

               Aprobat 

PREȘEDINTE 

DORIN COSMIN VASILE 

 

             

 

Referat de aprobare 

privind proiectul de hotărâre ce vizează aprobarea garantării parțiale a unei 

finanțări rambursabile interne, în vederea implementării proiectului 

,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 

 

 

Având în vedere: 

 - art. 3 din H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub 

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, R.A. 

Aeroportul Internaţional Craiova, regie subordonată Consiliului Județean Dolj; 

- art. 173, alin. (1), lit. (b),  art. 182 alin. (4) raportat la art.139, alin. (3), lit. (d) 

și art. 196 alin. (1), lit. (a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

R.A. Aeroportul International Craiova va depune, in vederea finanțării, proiectul 

,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, in cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 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 (OS) Creșterea gradului de utilizare 

sustenabilă a aeroporturilor. 

Proiectul vizează în principal construirea unui nou terminal de pasageri, 

dimensionat în conformitate cu studiul de trafic, reabilitarea infrastructurii de mișcare, 

construirea unei parcări și a drumurilor de acces, realizarea unui gard perimetral de 

securitate ca urmare a reconfigurării facilităților aeroportuare, construirea unei centrale 

termice, a unui post de transformare, a unei zone de transfer pasageri, asigurarea 

utilităților, precum și achiziționarea de mijloace aeroportuare, echipamente și sisteme 

de control securitate. 

Investițiile propuse a fi realizate în cadrul proiectului sunt de natură non-

economică, economică și neeligibile și vizează siguranța și securitatea în domeniul 

transportului aerian, iar conform Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte în 
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cadrul căruia va fi depus proiectul, unele din aceste  investiții fac obiectul ajutorului de 

stat, în timp ce alte investiții nu fac obiectului ajutorului de stat fapt ce face ca  valoarea 

cheltuielilor eligibile să fie de 100%. 

Obiectivele de investiții ce se vor realiza prin proiect:  

• Obiectul 1 – Terminal de pasageri; 

• Obiectul 2 – Parcare si drumuri de acces; 

• Obiectul 3 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei 

de siguranță (RESA); 

• Obiectul 4 – Amenajarea suprafeței nivelate a benzii caii de rulare; 

• Obiectul 5 – Asigurarea suprafețelor de protecție îngropate; 

• 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 – Poziție izolata de parcare pentru aeronave aflate în situații de 

criza, acte de intervenție ilicita (platforma izolata APRON 2); 

• Obiectul 11 – Platforma de degivrare aeronave APRON 3; 

• Obiectul 12 – Platforma de îmbarcare-debarcare APRON 4; 

• Obiectul 13 – Cale de rulare Alfa (TWY A); 

• Obiectul 14 – Cale de rulare Foxtrot (TWY F); 

• Obiectul 15 – Platforma de întoarcere pe pista; 

• Obiectul 16 – Suprafața deservire echipamente handling; 

• Obiectul 17 – Mijloace aeroportuare, echipamente si sisteme de control 

securitate; 

• Obiectul 18 – Centrala termica; 

• Obiectul 19 – Post transformare; 

• Obiectul 20 – Gospodărie de apa si incendiu; 

• Obiectul 21 – Zona transfer pasageri. 

 

Valoarea proiectului propus spre finanțare in valoare de 479,337,927.86 lei 

inclusiv TVA, are următoarea structura: 

➢ Valoarea totală eligibilă a proiectului de 400,280,498.15 lei, se compune din: 

• 282.178.014,68 lei, reprezintă 85,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată prin FEDR; 

• 43.156.637,53 lei, reprezintă 13,00% din valoarea eligibilă a proiectului, 

sumă ce va fi asigurată prin bugetul de stat; 

• 6.639.482,70 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 

contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul International Craiova; 

• 68.306.363,24 lei, reprezintă valoarea nefinanțabilă rezultată în urma 

aplicării pro-ratei în cuantum de 25% la cheltuielile economice. 

 

➢ Valoarea totală neeligibilă, care se suportă de către R.A. Aeroportul Craiova, 

în cuantum 79.057.429,71 lei, se compune din: 
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• 3.353.449,07 lei, reprezintă cheltuielile aferente realizării parcării auto, 

amenajarea benzii PDA, precum și o parte din dotările aferente terminalului 

de pasageri; 

• 75.703.980,64 lei, reprezentând TVA aferent tuturor tipurilor de cheltuieli, 

pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. 

 

Pentru asigurarea valorii neeligibile a proiectului de investiții ,,Extinderea și 

modernizarea Aeroportului Internațional Craiova”, va fi necesară contractarea unei 

finanțări rambursabile interne de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova, în 

valoare de până la 75.000.000 lei. Împrumutul va avea o structură de garantare 

flexibilă, constând în garanție in Numele si Contul statului de pana la 80% si o garanție 

cu veniturile proprii ale CJ Dolj de pana la 25% din valoarea împrumutului.  

 

Baza legală pentru contractarea de împrumuturi bancare este reprezentată de 

prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin. (5), ale art. 139 alin. (3) 

coroborat cu art. 182 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d) precum si ale art. 

196, art. 197, art. 200 si art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgenta nr. 57 din 

03/07/2019 privind Codul administrativ care a abrogat prin art. 597 alin. (2) lit. e) 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările 

ulterioare, respectiv art. 91, alin.(1), lit. b), alin. (3), lit. b), alin.(5), lit. a), art. 45, 

alin.(2), coroborat cu art. 98, art. 104, alin.(1), lit. c), alin.(4), lit. d), precum si art.115, 

alin.(1), lit.c), alin.(4),(5),(6), si art. 97, alin.(1);  

- O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

- art. 29, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, potrivit căruia 

contractarea de împrumuturi rambursabile este exceptată de la prevederile acesteia; 

- H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei 

de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare, 

inclusiv Norma din 10.01.2007 privind autorizarea contractării sau garantării de 

finanțări rambursabile de către unitățile administrativ – teritoriale. 

 

Direcția Economică a rulat un scenariu aferent contractării unei finanțări 

rambursabile in valoare de pana la 75 milioane lei de către R.A. Aeroportul 

International Craiova si garantarea parțiala a acesteia de către CJ Dolj, in proporție de 

pana la 25%. Costurile estimate pentru aceasta valoare a împrumutului, in sarcina R.A. 

Aeroportul International Craiova, sunt de aproximativ 29,32 milioane lei, in condițiile 

de piața monetara prezente si a unei structuri de finanțare care are ca ipoteze o perioada 

de gratie de pana la 3 ani, la care se adaugă o perioada de rambursare de pana la 12 ani 

(maturitate totala de pana la 15 ani). In ceea ce privește gradul de îndatorare al CJ 

Dolj, ca urmare a garantării parțiale, in proporție de pana la 25% a împrumutului 

menționat anterior, acesta va atinge un maxim de aproximativ 19%, semnificativ sub 
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limita de 30% prevăzută in Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, păstrând-

se astfel principiul de prudențialitate financiară. 

 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare garantarea parțială cu 

veniturile proprii ale C.J. Dolj, în proporție de pana la 25%, a unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 75 milioane lei, pentru asigurarea sumelor 

necesare implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” de către R.A. Aeroportul Internațional Craiova. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV    DIRECTOR EXECUTIV 

    MECU MARIAN        BĂLUȚĂ DANIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 18527/16.08.2021 

 

 

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 garantării parțiale a unei finanțări 

rambursabile interne, în vederea implementării proiectului ,,Extinderea și modernizarea 

Aeroportului Internațional Craiova” propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea garantării parțiale, în proporție de până la 

25%, a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 75.000.000 lei, cu o maturitate 

de până la 15 de ani. 

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:  

-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii 

Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 

împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 9 pct. 8 din Anexa Legii nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

-prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii, 

-prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin.(5) ale art. 182 alin. (1) și (4) 

coroborate cu ale art. 139 alin. (3) precum si ale art.191 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.d) precum și ale art. 

196 alin.(1) lit. a), art.197 și art.200 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 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                   Manea Mioara-Veronica 
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