
 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului  

,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova” 

și a cofinanțării de 2% din valoarea eligibila a proiectului  
 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință extraordinară,  

având în vedere Referatul de aprobare comun nr. 18448/16.08.2021 al Direcţiei 

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

Internațională, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administraţie Locală nr.  

18521/16.08.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,                                                        

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

autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene,  

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

lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă proiectul ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova” în valoare de 479.337.927,86, ce va fi depus spre finanțare în 

cadrul Programului POIM 2014-2020, valoare constituita astfel: 

 

➢ 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 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: 

 

• 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. 

 

Art. 2 – Se aprobă cofinanțarea în valoare de 6.639.482,70, reprezentând 2% din 

valoarea eligibilă a proiectului ,,Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional 

Craiova”, sumă ce va fi suportată din bugetul propriu județean. 

 Art. 3 – Direcţia Juridică, Administraţie Locală, Secretariat, Direcţia Economică 

și R.A. Aeroportul Internaţional Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica R.A. Aeroportul Internaţional 

Craiova. 
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           PREŞEDINTE,                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                          SECRETAR GENERAL 

              AL JUDEŢULUI,     

 

DORIN COSMIN VASILE                                                   ANDA NICOLAE 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 27 voturi “PENTRU” 

 

 


