
    

 

 

 

 

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

 
HOTĂRÂREA nr. 23 

 din data de 31.10.2019 
 

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. 276/29.05.2019, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019, 

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 septembrie 2019 și cumulat pe 9 

luni, aferenți Consiliului de Administrație. 

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

indicatorilor de performanță pentru luna septembrie 2019 și cumulat pe 9 luni, 

aferenți Directorului General. 

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

îndeplinire a hotărârilor adoptate în luna septembrie 2019.           

Art. 4 Consiliul de Administrație aprobă Raportul trimestrial elaborat de către 
directorul general, aferent trimestrului III al anului 2019 și cumulat de la începutul 
anului. 

Art. 5 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de daruri salariaților regiei 
conform art. 51 litera e) din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, cu ocazia zilei de 
19 Noiembrie - Ziua Bărbatului, în cuantum de 150 lei net/salariat, care se vor acorda 
în data de 18 noiembrie 2019. 

Art. 6 Consiliul de Administrație aprobă Protocolul încheiat între S.C. BIOROMOIL 
S.R.L., S.C. BALKAN GEDA CEMENT S.R.L. și REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAȚIA 
ZONEI LIBERE BRĂILA” privind cesiunea drepturilor și obligațiilor ce decurg din 
contractul de concesiune nr. 3473/03.07.2003 pentru suprafața de 19.139.94 mp și 



    

 

 

 

 

împuternicirea conducerii executive pentru semnarea Actului adițional la contractul 
de concesiune susmenționat. 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă tariful ce va fi practicat de către regie 
aferent contractului de concesiune nr. 3473/03.07.2003, pentru suprafața de teren 
de 19.139,94 mp conform Raportului de evaluare nr. 4089/21.10.2019, începând cu 
data de 01.11.2019. De asemenea se aprobă schimbarea monedei din USD în EURO 
pentru contractul de concesiune nr. 3473/03.07.2003 aferent suprafeței de 19.139,94 
mp. 

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


