
HOTĂRÂRE 

 privind încetarea mandatului administratorului neexecutiv Adam Marian 

Cătălin al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional  Craiova  

 

 

 Consiliul Județean Dolj întrunit în şedință ordinară, 

 având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind încetarea 

mandatului administratorului neexecutiv Adam Marian Cătălin al Consiliului de 

Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional  Craiova, înregistrat cu  nr. 

32094/22.11.2022, al Direcției Imagine și Coordonare Instituţii Subordonate, Biroul 

Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 

32233/23.11.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

 în baza demisiei dlui Adam Marian Cătălin înregistrată la C.J. Dolj cu nr. 

28944/01.11.2022, 

în baza art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și conform prevederilor Contractului de mandat nr. 

17019/2022 al administratorului neexecutiv, încheiat între acesta  și autoritatea publică 

tutelară – C.J.Dolj, anexă la H.C.J. Dolj nr. 183/30.06.2022 - Cap X art. 30  lit. f),  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se ia act de încetarea mandatului dlui Adam Marian Cătălin 

administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova ca urmare a demisiei acestuia. 

 Art. 2 – (1) Se constată vacantarea postului de administrator neexecutiv în 

cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional 

Craiova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



  (2) La data emiterii prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 183/30.06.2022. 

 Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Regia 

Autonomă Aeroportul Internațional  Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional  Craiova și dlui Adam Marian Cătălin. 

 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2022 

 

     PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 

           SECRETAR GENERAL 

              AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 32094/22.11.2022 

                  

 

    PREŞEDINTE, 

 

         DORIN COSMIN VASILE 

 

 

    REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului 

neexecutiv Adam Marian Cătălin al Consiliului de Administrație al Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional  Craiova 

 

       Regia Autonomă Aeroportul Internațional  Craiova a fost înființată conform 

H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea 

Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județeane. 
Prin H.C.J. Dolj nr. 8/28.01.2021 s-a hotărât inițierea procedurii de selecție 

a noilor membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul 
Internațional  Craiova, prin intermediul unui expert independent specializat în 
recrutarea resurselor umane, conform art. 5 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  

Serviciile acestuia au fost contractate în condițiile legii, prin procedură de 
achiziție de servicii, care a fost finalizată prin semnarea de către părți, Consiliul 
Județean Dolj și, respectiv  S.C. Pluri Consultants S.R.L., a contractului de servicii 
nr. 26/06.04.2021. 

 Astfel, ținând seama de clasificarea candidaţilor din cadrul Raportului cu 

nr. 14211 /23.06.2021 pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție 

constituită la nivelul C.J. Dolj, pe baza Raportului final al expertului independent 

- S.C. Pluri Consultants S.R.L, cu nr. 58/23.06.2021, înregistrat la Consiliul 

Județean Dolj cu nr. 14203/23.06.2021,  a fost numit în funcția de membru al C.A. 

Aeroportul Internațional Craiova  din Lista scurtă - dl  Adam Marian Cătălin, 

prin H.C.J Dolj nr. 183/30.06.2022. Acesta și-a desfășurat activitatea în baza 

contractului de mandat prevăzut în anexa nr.1 la această hotărâre.  

În data de 01.11.2022, la Consiliul Județean Dolj a fost înregistrată cu nr. 

28944 demisia acestuia din aceasta funcție. 

  Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre aprobare proiectul 

de hotărâre prinvind revocarea mandatului administratorului neexecutiv Adam 

Marian Cătălin al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional  Craiova, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 



întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

Contractului de mandat al administratorilor neexecutivi, încheiat între 

administratorii regiei și autoritatea publică tutelară – C.J.Dolj, anexă la H.C.J. 

Dolj nr. 133/29.06.2021 - Cap X – ”Încetarea contractului de mandat, art. 30  lit. 

f) renunţarea administratorului la mandat, din cauze neimputabile.” 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,          

Larisa RĂDUCAN        

 

          

 

 

Întocmit,  

                                       Consilier B.C.M.I.S. 

 

         Loreta Pavel  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală      

Nr.32233/23.11.2022                       

   VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                    Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului 

neexecutiv Adam Marian - Cătălin al  Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 

Aeroportul Internațional Craiova 

 

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 şi 

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

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

a analizat proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului administratorului neexecutiv 

Adam Marian - Cătălin al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: încetarea mandatului administratorului neexecutiv 

Adam Marian – Cătălin al Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Aeroportul 

Internațional Craiova 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

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

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

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 3 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile 

Contractului de mandat nr.17019/2022 al administratorului neexecutiv, încheiat între acesta și 

autoritatea publică  tutelară - Consiliul Județean Dolj, anexă la H.C.J. Dolj nr.183/30.06.2022- 

Cap. X art.30 lit. f) 

 - art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d), art. 182  și art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 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         

     Șef Serviciu Juridic     

               Daiana Stoica                         Întocmit 

                                                                                                    Consilier juridic 

           Mioara-Veronica Manea 




