
    

 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME 
 „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” 

 
HOTĂRÂREA nr. 02 

 din data de 28.01.2021 
 

 

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere 
Brăila”, numit prin H.C.L.M. nr. 606/31.10.2018, H.C.L.M. nr. 61/31.01.2019 și 
H.C.L.M. nr. 358/20.07.2020, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021, 

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,  

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 

indicatorilor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2020 și cumulat pe 12 
luni, aferenți Consiliului de Administrație - preliminat. 

Art. 2 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanță pentru luna decembrie 2020 și cumulat pe 12 luni, aferenți 
Directorului General - preliminat. 

Art. 3 Consiliul de Administrație ia act de informarea cu privire la ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adoptate în luna decembrie 2020.          

Art. 4 Consiliul de Administrație aprobă Raportul trimestrial elaborat de către 
directorul general, aferent trimestrului IV al anului 2020 - preliminat. 

Art. 5 Semnarea de către membrii Consiliului de Administrație a Raportului privind 
activitatea pentru semestrul II 2020, și înaintarea lui către Consiliul Local Municipal 
Brăila. 

Art. 6 Consiliul de Administraţie avizează actualizarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
„Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 7 Consiliul de Administraţie avizează actualizarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din evidențele contabile ale 
regiei, a creanței restante a S.C. AIRSUNFLOWER DSTRB S.R.L. şi ajustarea bazei de 



    

 

 

 

 

impozitare a taxei pe valoare adăugată conform Notei de fundamentare nr. 
368/25.01.2021, la data de 31.12.2020. 

Art. 9 Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din evidențele contabile ale 
regiei, a creanței restante a S.C. CLEMEX IMPORT EXPORT S.R.L. şi ajustarea bazei de 
impozitare a taxei pe valoare adăugată conform Notei de fundamentare nr. 
369/25.01.2021, la data de 31.12.2020. 

Art. 10 Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din evidențele contabile ale 
regiei, a creanței restante a S.C. HORTIVI AGRICULTURA S.R.L. şi ajustarea bazei de 
impozitare a taxei pe valoare adăugată conform Notei de fundamentare nr. 
367/25.01.2021, la data de 31.12.2020. 

Art. 11 Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din evidențele contabile ale 
regiei, a creanței restante a S.C. NISCANT S.R.L. şi ajustarea bazei de impozitare a taxei 
pe valoare adăugată conform Notei de fundamentare nr. 365/25.01.2021, la data de 
31.12.2020. 

Art. 12 Consiliul de Administrație aprobă scoaterea din evidențele contabile ale 
regiei, a creanței restante a S.C. TREFO S.A., conform Notei de fundamentare nr. 
366/25.01.2021, la data de 31.12.2020. 

Art. 13 Consiliul de Administrație împuternicește pe dl. Duma Ionel, în calitate de 
Director General al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, legitimat cu 
C.I. seria XR, număr 526308, pentru semnarea Actului adițional nr. 14 la contractul de 
concesiune nr. 722/19.02.2002 încheiat între Regia Autonomă „Administrația Zonei 
Libere Brăila” și OMV Petrom S.A. 

 
 
 
 
 
 

      IACOMI EUGEN DANIEL                                 SLOATĂ VALENTINA - MIHAELA 
Președinte Consiliu de Administrație                                                 Secretar C.A.        

 


