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 comun nr. 18458/16.08.2021 al Direcției
Economice și Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare
Internațională 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:
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,
Directorului 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.
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