
    

 

 

 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME 

 „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 10 

 din data de 30.04.2020 
 

 

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. 178/31.03.2020, întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020, 

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 martie 2020 și cumulat pe 3 luni, 
aferenți Consiliului de Administrație. 

Art. 2 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanță pentru luna martie 2020 și cumulat pe 3 luni, aferenți 
Directorului General. 

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

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

Art. 5 Consiliul de Administrație aprobă modificarea, în structură, a obiectivelor 
de investiții din Anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, 
conform Referat nr. 1526/21.04.2020. 

Art. 6 Consiliul de Administrație a luat la cunoștință Situația detaliată a 
contractelor de concesiune/închiriere existente. 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă modificarea Regulamentului de 
desfășurare a activităților pe teritoriul Zonei Libere Brăila. 



    

 

 

 

 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă comasarea Biroului Financiar 
Contabilitate cu Biroul Contracte, Încasări și Recuperări Creanțe, rezultând astfel 
Biroul Economic, în directa subordine a Directorului Economic, începând cu data de 
01.05.2020. 

(2) Consiliul de Administrație aprobă Organigrama și Statul de funcții cu 
modificarea menționată la alin. (1), începând cu data de 01.05.2020. 

Art. 9 Consiliul de Administrație aprobă, cu titlu de excepție, pentru societatea 
S.C. ATUNIMI S.R.L. diminuarea suprafeței minime de închiriere teren de la 50 mp la 
1mp, pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul în afara magazinelor, 
standurilor, chioșcurilor și piețelor – numai prin intermediul automatelor de vândut 
produse (automat cafea, ceai și diferite specialități de cafea). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


