
    

 

 

 

 

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

 
HOTĂRÂREA nr. 27 

 din data de 03.12.2019 
 

 

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 extraordinară din data de 
03.12.2019, 

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

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art. 1 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de daruri cu ocazia Crăciunului 
pentru copiii salariaților regiei, conform art. 51 litera c) din Contractul Colectiv de 
Muncă în vigoare, în cuantum de 150 lei net/copil, care se vor acorda până la data de 
05.12.2019. 

Art. 2 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de daruri bănești cu ocazia 
Sărbătorilor de Crăciun, conform art. 51 litera f) din Contractul Colectiv de Muncă în 
vigoare, în cuantum de 150 lei net/salariat, care se vor acorda până la data de 
05.12.2019. 

Art. 3 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de prime cu ocazia Crăciunului 
pentru salariații regiei, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, în cuantum 
de 1100 lei brut/salariat, care se vor acorda până la data de 10.12.2019. 

Art. 4 Consiliul de Administrație aprobă acordarea chenzinei I și a tichetelor de 
masă aferente lunii decembrie, la o dată anterioară zilelor de 25.12.2019 și 
31.12.2019, respectiv pe data de 20.12.2019. 

Art. 5 Consiliul de Administrație aprobă suplimentarea cu aproximativ 7.000 mp. 
a suprafeței aprobate în data de 13.11.2019 prin H.C.A. nr. 24 privind demararea 
procedurii de licitație în vederea concesionării unui teren din Perimetrul 2 al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, astfel suprafața totală fiind de 



    

 

 

 

 

aproximativ 12.000. Suprafața exactă se va stabili după efectuarea măsurătorilor 
cadastrale. 

Art. 6 Consiliul de Administrație aprobă suplimentarea cu aproximativ 2.900 mp. 
a suprafeței aprobate în data de 13.11.2019 prin H.C.A. nr. 24 privind demararea 
procedurii de licitație în vederea concesionării unui teren din Perimetrul 1 al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, astfel suprafața totală fiind de 
aproximativ 4.300 mp. Suprafața exactă se va stabili după efectuarea măsurătorilor 
cadastrale. 

Art. 7 (1) Consiliul de Administrație aprobă transformarea postului de „dispecer” 
din cadrul Biroului Dispecerat în postul de „lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale” în cadrul Biroului Exploatare – Investiții în directa subordine a Directorului 
General Adjunct, începând cu data de 03.12.2019. 

(2) Consiliul de Administrație aprobă Organigrama și Statul de funcții cu 
modificarea menționată la alin. (1), începând cu data de 03.12.2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
      IACOMI EUGEN DANIEL 
                                                                                SLOATĂ VALENTINA - MIHAELA  

Președinte Consiliu de Administrație                                                 Secretar C.A.        


