
    

 

 

 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME 

 „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 07 

 din data de 30.03.2020 
 

 

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 30.03.2020, 

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 februarie 2020 și cumulat pe 2 

luni, aferenți Consiliului de Administrație. 

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

indicatorilor de performanță pentru luna februarie 2020 și cumulat pe 2 luni, aferenți 

Directorului General. 

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

îndeplinire a hotărârilor adoptate în luna februarie 2020.           

Art. 4 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 

indicatorilor și criteriilor de performanță pentru luna decembrie 2019 și cumulat pe 12 

luni, aferenți Consiliului de Administrație - final. 

Art. 5 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 

indicatorilor de performanță pentru luna decembrie 2019 și cumulat pe 12 luni, 

aferenți Directorului General - final. 



    

 

 

 

 

Art. 6 Consiliul de Administrație avizează Situațiile financiare anuale (bilanțul) pe 

anul 2019.  

         Art. 7 Membrii Consiliului de Administrație semnează Raportul Consiliului de 
Administrație privind Bilanțul întocmit la 31.12.2019.  

Art. 8 Consiliul de Administrație avizează execuția B.V.C. cu cele 5 anexe pentru 
anul 2019. 

Art. 9 Consiliul de Administrație aprobă propunerea de repartizare a profitului net 
pe anul 2019 și aprobă acordarea cotei de participare a salariaților la profit, după 
depunerea bilanțului.  

Art. 10 Consiliul de Administrație aprobă Raportul trimestrial elaborat de către 
directorul general, aferent trimestrului IV al anului 2019 – final. 

Art. 11 Semnarea de către membrii Consiliului de Administrație a Raportului 
privind activitatea pentru semestrul II 2019 - final, și înaintarea lui către Consiliul Local 
Municipal Brăila. 

Art. 12 Semnarea de către membrii Consiliului de Administrație a Raportului 
privind evaluarea activității directorului general pentru anul 2019. 

Art. 13 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de daruri bănești salariaților 
regiei, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, conform art. 51, litera f) din Contractul Colectiv 
de Muncă în vigoare, în cuantum de 150 lei net/salariat, care se vor acorda în data de 
10.04.2020.  

Art. 14 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de licitație în 
vederea concesionării unui teren în suprafață de 5.000 mp din Perimetrul 2 al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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


