
ORDINE DE ZI  
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj 

din data de 27.07.2011 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de consilier judeţean a 
domnului Gheorghiţă Aurel Florin şi validarea mandatului unui nou consilier 
judeţean.  

2. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului: „Spital de Urgenţă şi 
Traumatologie” în judeţul Dolj în parteneriat public privat. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni pe anul 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetelor de venituri şi cheltuieli 
ale unităţilor de asistenţă medico-sociale, finanţate din sumele alocate de la 
bugetul de stat prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2011.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 
judeţului Dolj pe semestrul I al anului 2011, a contului de execuţie a bugetului 
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe semestrul I al anului 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la protocolul de cooperare 
nr. 108/2005 încheiat între Consiliul Judeţean Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj şi Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de 
performanţă din învăţământul preuniversitar doljean. 

8. Proiect de hotărâre privind încredinţarea serviciului de interes economic general la 
Regia Autonomă Aeroportul Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe 
anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei pentru Camera Agricolă Dolj. 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul 

Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dăbuleni. 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale directorului executiv 

al Camerei Agricole Dolj. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a 

managementului Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”. 
14. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare Direcţiei Judeţene de Pază şi 

Servicii Dolj a unor bunuri. 
15. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare a unui spaţiu Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj. 
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al investiţiei 

„Reabilitarea şi modernizarea DJ 561, tronsonul Segarcea-Cârna (Dunăreni), 
judeţul Dolj”. 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al investiţiei 
„Reabilitarea şi modernizarea DJ 562, DN 65 – Lăcriţa – Coşoveni – Ghindeni – DN 
55, judeţul Dolj”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor 
medicale în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”, depus in cadrul POS 
CCE, Axa 3, DMI 2, Operaţiunea 4. 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza 
Studiu de fezabilitate – la obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 643 A, limita 



jud. Olt – Picăturile – Murgaşi – Gaia – Buşteni – Balota de Jos – Balota de Sus – 
Veleşti, km. 23 + 825 – km. 26 + 716”. 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Supraetajare parţială imobil existent de la P la P + 1, cu destinaţia sală 
de sport, str. George Enescu, nr. 7, Craiova”. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului „Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea modulului „Sf. Maria” din municipiul Craiova, Aleea 
Gheţişoarei, nr. 5, judeţul Dolj”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de transport public de 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, perioada 2008 – 2013 – 
actualizare 2011”. 

23. Proiect de hotărâre privind majorarea  domeniului privat al judeţului Dolj cu o 
construcţie „Staţie de reglare şi măsurare gaze naturale pentru Incubatorul de 
Afaceri”, situată în comuna Gherceşti, str. Aviatorilor, nr. 10, judeţul Dolj.  

24. Proiect de hotărâre privind schimbarea elementelor de identificare a unor bunuri 
ce aparţin domeniului public al judeţului Dolj. 

25. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dolj 57/2002 
privind patrimoniul S.C. Parc Turism S.A. Craiova 

26. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei  gospodăriilor anexe nr. 1 si 2 
ce au aparţinut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova situate în comuna 
Bucovăţ, sat Leamna de Sus, aflate în administrarea Consiliului Local Bucovăţ şi 
închirierea lor, prin licitaţie publică. 

27. Diverse-interpelări. 
 





































































































































































































































 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 9703/2011 

prin care se supune spre aprobare încredinţarea serviciului de interes economic 

general la Regia Autonomă Aeroportul Craiova,  

tinând cont de prevederile: 

Deciziei Comisiei Europene 2005/842/CE din 28 noiembrie 2008 privind 

aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma 

compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi 

carora le-a fost încredinţată  prestarea unui serviciu de interes economic general; 

art. 3 din OG 61/29 iunie 2011 pentru reglementarea unor masuri privind 

finantarea regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local;   

in conformitate cu art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 14 si art. 97 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  

(1) Se încredinţează serviciul de interes economic general la Regia Autonomă 

Aeroportul CRAIOVA, avand urmatoarele date de indificare: Craiova, str. Calea 

Bucuresti, nr. 325, cod postal 200785, CUI RO10300854, numar de inregistrare la 

registrul comertului J16/1331/1997. 

          (2) Reprezintă serviciu de interes economic general următoarele activităţi 

efectuate de către Regia Autonomă Aeroportul  Craiova: 

           (a)  întreţinerea curentă, repararea şi modernizarea suprafeţelor de mişcare 

aeronave (pistă, căi rulare, platforme) aflate în administrarea regiei, investitii pentru 

acestea, precum şi a echipamentelor conexe acestora; 

            (b) menţinerea şi operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;    

            (c) deservirea la sol a aeronavelor de stat, celor apartinind M.A.P.N., M.A.I. şi 

S.R.I.  inclusiv achiziţia echipamentelor aferente acestor activitati; 

            (d) protecţia infrastructurii aeroportuare prin imprejmuiri, supraveghere video 

si drumuri tehnologice perimetrale; 

            (e)  activitatea de căutare-salvare în perimetrul aeroportului; 



            (f) paza suprafetelor de miscare si a zonei securizate şi facilităţile de asigurare 

pentru situaţii de urgenţă – ambulanta şi P.S.I.; 

            (g) asigurarea spaţiilor, parcărilor, facilităţilor şi dotărilor necesare pentru 

desfăşurarea activităţilor specifice ale organismelor vămii, poliţiei de frontieră, 

poliţiei transporturi aeriene, M.A.I. şi S.R.I.; 

            (h) asigurarea gratuităţilor de operare pe aeroporturi pentru zborurile de stat; 

zborurile structurilor militare din M.A.P.N., M.A.I. şi S.R.I.; zborurile pentru situaţii 

de urgenţă, zboruri umanitare, zboruri SMURD şi în alte situaţii reglementate în mod 

legal. 

         Art. 2.  

(1) Asigurarea activităţilor prevăzute la art. 1 la standardele de securitate şi 

siguranţă aplicabile în vigoare, 24 de ore din 24, reprezintă obligaţie de serviciu 

public pentru Regia Autonomă Aeroportul Craiova. 

(2)  Obligaţia de serviciu public se instituie până la data de 1 ianuarie a anului 

următor celui în care Aeroportul Craiova depăşeşte pragul de 1 milion de pasageri pe 

parcursul a două exerciţii financiare ulterioare celui în care a fost atribuit serviciul de 

interes economic general, dar nu mai tirziu de 31.12.2016.  

(3) După data prevăzută la alin. (2), obligaţia de serviciu public în sarcina 

Regiei Autonome Aeroportul Craiova se revizuieşte şi se notifică Uniunii Europene, 

astfel încât să se poată examina influenţa asupra concurenţei şi a comerţului între 

statele membre ale Uniunii Europene, şi după caz, compatibilitatea sa. 

          Art. 3.  
(1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu public prevăzută la art. 

2, Regia Autonomă Aeroportul Craiova are dreptul la primirea unei compensaţii. 

(2) Valoarea compensaţiei nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru 

acoperirea costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, ţinând 

seama de veniturile realizate şi de un profit rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiei 

respective, aşa cum este acesta definit în Decizia Comisiei Europene din 28 

noiembrie  2008 privind aplicarea art. 86 alin. (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, 

sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor 

întreprinderi cărora le-a fost încredinţată  prestarea unui serviciu de interes economic 

general. 

(3) Valoarea compensaţiei va include toate sumele din fonduri publice de care 

beneficiază, în condiţiile legii, Regia Autonomă Aeroportul Craiova, incluzând 

bugetul local, precum şi, în cazul investiţiilor, finanţările obţinute prin Programul 

Operaţional Sectorial – Transporturi   şi/sau alte programe de finanţare europene. 

(4) Costurile care sunt luate în calcul  la  stabilirea compensaţiei cuprind toate 

cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital, efectuate pentru asigurarea 

activităţilor aferente serviciului de interes economic general, precum şi cota parte ce 

revine acestor activităţi din cheltuielile comune ale regiei. Costurile cu investiţiile vor 

fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităţilor aferente serviciului 

de interes economic general. 

(5) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensaţiei vor 

include toate veniturile obţinute din activităţile aferente serviciului de interes 

economic general, precum şi eventualul profit din celelalte activităţi desfăşurate de 

regia autonomă, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general. 



(6) Metodologia pentru calcularea compensaţiei, controlul utilizării acesteia, 

rambursarea eventualei supracompensaţii se stabileşte prin contractul privind 

îndeplinirea obligaţiei serviciului public care se încheie între Consiliul Judeţean Dolj 

şi Regia Autonomă Aeroportul Craiova, în termen de 90 de zile de la data adoptării 

prezentei  hotărâri. 

       Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza directiile 

consiliului judetean si Regia Autonomă Aeroportul Craiova. 

  

 Nr. _____ 

               Adoptată la data de  _______ 2011 
 

 
 

 

   PREŞEDINTE, 
 

ION PRIOTEASA          

 CONTRASEMNEAZĂ 

                       SECRETAR  

 

              GHEORGHE BARBĂRASĂ 
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