
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. 158      Adoptată la data de 19.08.2021 

 

 

PREȘEDINTE 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL AL 

JUDEȚULUI 

 

ANDA NICOLAE 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 

un număr de 27 voturi “PENTRU” 

 

 



Anexa nr.1  la Hotărârea nr. 158/2021











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 158/2021 

 

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 

 


