
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării terenului                

în suprafață totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj,                                                                   

situat în Calea București, nr. 325A 

 

          Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

          având în vedere referatul de aprobare nr. 515/09.01.2023 întocmit de Serviciul 

Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj, prin care se 

propune aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafață de 

108.000 mp, raportul Serviciului Juridic nr. 716/11.01.2023, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate,  

ținând cont de procesul-verbal de recepție nr. 36706/29.12.2022, prin care a fost admisă 

recepția studiului de oportunitate întocmit de S.C. AMT SERVICE S.R.L., 

 în conformitate cu prevederile art. 308 și 309 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), 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, 

HOTĂRÂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionării terenului în 

suprafaţă totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al judeţului Dolj, compus dintr-o 

suprafață de teren de 73.223 mp, situată în Calea București, nr. 325A (fost 433), având NC/CF 

225433 Craiova și o suprafață de teren de 34.777 mp, situată în Calea București, nr. 325A (parte 

dintr-un teren în suprafață de 110.389 mp, având NC/CF 211363 Craiova), identificat în anexa 

la prezenta hotărâre, în scopul construirii unor facilități de mentenanță pentru aeronave sau 

activități similare din domeniul aeronautic.  

Art. 2  Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.        
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                      PREȘEDINTE         

ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                               

Serviciul Administrarea şi Exploatarea                                                                                                     

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Dolj                        DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 515/09.01.2023                                                                

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării terenului în 

suprafață de 108.000 mp, aflat în domeniul public al Județului Dolj,                                                                    

situat în Calea București, nr. 325A  

Prin Hotărârea nr. 312/28.10.2022 a Consiliului Județean Dolj, s-a însușit propunerea 

Wizz Air Hungary Ltd înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 25273/04.10.2022, privind 

concesionarea unui teren în suprafață totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al Județului 

Dolj, situat în Craiova, Calea București, nr. 325A. 

 Totodată, prin hotărârea de mai sus s-a propus întocmirea, în condițiile legii, a unui 

studiu de oportunitate în vederea concesionării terenului, urmând ca acesta să fie supus 

aprobării Consiliului Județean Dolj. 

Terenul de mai sus, în suprafaţă totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al  

Judeţului Dolj, este compus dintr-o suprafață de teren de 73.223 mp, situată în Calea București, 

nr. 325A (fost 433), având NC/CF 225433 Craiova și o suprafață de teren de 34.777 mp, situată 

în Calea București, nr. 325A (parte dintr-un teren în suprafață de 110.389 mp, având                  

NC/CF 211363 Craiova). 

Studiul de oportunitate (identificat în anexă), și raportul de evaluare, care a stat la baza 

realizării studiului, înregistrat la Consiliul Judeţean Dolj sub nr. 36612/28.12.2022, întocmit în 

vederea fundamentării deciziei de concesionare a terenului în suprafaţă de 108.000 mp, în 

scopul construirii unor facilități de mentenanță pentru aeronave sau activități similare din 

domeniul aeronautic, a fost executat de către firma S.C. AMT SERVICE S.R.L., cu sediul în 

Craiova, str. Unirii, nr. 30, județul Dolj, în baza contractului de servicii nr. 153/29.11.2022. 

Prin raportul de evaluare, anexă la studiul de oportunitate, evaluatorul şi-a exprimat 

opinia privind atât valoarea de piaţă cât şi valoarea redevenţei pentru terenul în suprafață de 

108.000 mp, urmărindu-se respectarea cerinţelor art. 17 din Legea 50/1991 care menţionează că 

“Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului 

judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel 

încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de 

piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.” 



Astfel, pentru terenul în suprafață de 108.000 mp, conform raportului de evaluare întocmit 

de către S.C. AMT SERVICE S.R.L., s-au stabilit: 

- Valoarea de piaţă: 65.531.336,04 lei (13.316.400 euro, respectiv 123,30 euro/mp); 

- Valoarea redevenţei de pornire licitaţie: 4,9320 euro/mp/an (respectiv, 0,411 

euro/mp/lună), fără TVA. 

Redevenţa, astfel determinată, asigură recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare a 

terenului în condiţiile de piaţă: 

        4,9320 euro/mp/an x 108.000 mp = 532.656 euro/an 

        532.656 euro/an x 25 ani = 13.316.400 euro 

        1 euro = 4,9211 lei, curs B.N.R. la 23.12.2022    

Studiul de oportunitate, întocmit în scopul concesionării terenului în suprafață de              

108.000 mp, analizează componentele majore de ordin economic, financiar, social şi de mediu, 

privind oportunitatea concesionării, respectiv: 

Componenta economică  

 În acest caz: 

- concesionarea terenului va genera venituri; 

- prin edificarea unei construcțíi în cadrul căreia se pot asigura facilități de mentenanță 

pentru aeronave se va asigura continuitatea rutelor de zbor existente în prezent; 

- dezvoltarea unor facilități de mentenanță pentru aeronave va spori notorietatea zonei în 

ceea ce privește domeniul aeronautic, existând posibilitatea de a atrage și alți jucători 

importanți din domeniu; 

- prin concesionarea terenului și amenajarea facilităților de mentenanță aeronave sau a 

altor facilități similare se va completa gama de servicii deja prestate, în zonă; 

- demararea activităților menționate poate facilita accesarea de fonduri europene; 

- activitățile menționate vor asigura oportunități de dezvoltare pentru furnizorii și 

specialiștii din zonă. 

 

Componenta financiară 

Principalele avantaje ale concesionării terenurilor menţionate în studiul de oportunitate 

sunt următoarele:  

- se vor asigura venituri substanțiale la bugetul Consiliului Județean Dolj, pe o perioadă 

semnificativă; 

- se vor asigura venituri pentru bugetul local, prin încasarea de taxe și impozite; 

- activitățile dezvoltate vor genera un număr important de angajați, ale căror contribuții și 

impozite achitate vor reprezenta surse importante de venit; 

- toate costurile de funcționare ale facilităților de mentenanță pentru aeronave vor genera 

mai departe  TVA, impozite, accize și alte asemenea, de virat la bugetul de stat. 



 

Componenta socială 

Din punct de vedere social, motivația principală identificată este crearea unui număr 

important de locuri de muncă în Craiova. 

De asemenea, prin realizarea investiției menționate va exista și o creștere a cererii de alte 

servicii conexe în zonă, care vor genera la rândul lor, noi locuri de muncă. 

Specificul acestor activități impune prezența unor specialiști în domeniu, crescând astfel 

atractivitatea pieței muncii din zonă, dar și înclinația populației spre obținerea de competențe în 

domeniu. 

 

Componenta de mediu 

 Concesionarul va fi obligat să respecte prevederile legale în privința mediului. Acesta va 

primi responsabilitatea conformării la normele privind protecția mediului pentru terenul 

concesionat. 

 

Concesionarea se va face prin organizarea unei licitaţii publice deschise, cu respectarea 

cadrului legislativ în vigoare. 

Perioada de concesiune este propusă a fi de maxim 49 de ani şi se poate prelungi, prin 

acordul părților, cu o perioadă egală cu maxim jumătate din perioada de concesiune stabilită în 

contract.  

     Studiul de oportunitate, a cărui recepţie a fost admisă prin procesul-verbal de recepţie    

nr. 36706/29.12.2022, s-a realizat cu respectarea caietului de sarcini şi a prevederilor din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare și din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

  Față de cele expuse mai sus, propunem Consiliului Judeţean Dolj aprobarea studiului de 

oportunitate întocmit  de  S.C. AMT SERVICE S.R.L, pentru concesionarea terenului în 

suprafaţă totală de 108.000 mp, situat în Calea București, nr. 325A. 

      Anexăm proiectul de hotărâre 

 

              ADMINISTRATOR PUBLIC,      

                       COSMIN DURLE                                                       ŞEF SERVICIU,   

                                                                                                         ADRIAN PLUGARU    

 

                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                         MELANIA IEREMIEA . 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                                          VIZAT                                           

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală                         DIRECTOR EXECUTIV         

Nr. 716/11.01.2023                                                                             Adriana-Cristina Vărgatu

                   

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea 

concesionării terenului în suprafață de totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al 

județului Dolj, situat în Calea București nr. 325 A 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea 

concesionării terenului în suprafață de totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al 

județului Dolj, situat în Calea București nr. 325 A, propus de Președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea studiului de oportunitate în vederea 

concesionării terenului în suprafață totală de 108.000 mp, aflat în domeniul public al județului 

Dolj, situat în Calea București nr. 325 A. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-  art. 308 și 309 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a),  art. 182 alin. (1)  şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

    Avizat                             Întocmit 

    Șef Serviciu Juridic,                                     Consilier juridic 

          Daiana Stoica                            Emil Purcărin 

 

 



Anexa  la Hotărârea nr. 
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