
    

 

 

 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME 

 „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 05 

 din data de 27.02.2020 
 

 

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. 773/23.12.2019, întrunit în ședința ordinară din data de 27.02.2020, 

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 ianuarie 2020, aferenți Consiliului 

de Administrație. 

Art. 2 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 

indicatorilor de performanță pentru luna ianuarie 2020, aferenți Directorului General. 

Art. 3 Consiliul de Administrație ia act de informarea cu privire la ducerea la 

îndeplinire a hotărârilor adoptate în luna ianuarie 2020.           

Art. 4 Membrii Consiliului de Administrație semnează Actele adiționale nr. 04 la 

contractele de mandat. 

Art. 5 Consiliul de Administrație semnează Actul adițional nr. 03 la contractul de 
mandat al directorului general. 

Art. 6 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de daruri salariatelor regiei 
conform art. 51, litera d) din Contractul Colectiv de Muncă 2019 – 2020, cu ocazia 
zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii, în cuantum de 150 lei net/salariată, 
care se vor acorda în data de 06.03.2020.  

 



    

 

 

 

 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă Protocolul încheiat între S.C. 
METALURGICA CAVATORTA S.R.L., S.C. NUOVA TREFO S.R.L. și REGIA AUTONOMĂ 
„ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” privind cesiunea drepturilor și obligațiilor ce 
decurg din contractul de concesiune nr. 2610/15.07.2019 pentru suprafața de 27.275 
mp și împuternicirea conducerii executive pentru semnarea Actului adițional la 
contractul de concesiune susmenționat. 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă modelul cadru al Contractului de asociere 
în participațiune pe care regia îl va utiliza începând cu data de 01.03.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


