
    

 

 

 

 

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

 
HOTĂRÂREA nr. 28 

 din data de 18.12.2019 
 

 

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 ordinară din data de 18.12.2019, 

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 noiembrie 2019 și cumulat pe 11 

luni, aferenți Consiliului de Administrație. 

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

indicatorilor de performanță pentru luna noiembrie 2019 și cumulat pe 11 luni, 

aferenți Directorului General. 

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

îndeplinire a hotărârilor adoptate în luna noiembrie 2019.           

Art. 4 Membrii Consiliului de Administrație semnează Actele adiționale nr. 03 la 

contractele de mandat. 

Art. 5 Consiliul de Administrație semnează Actul adițional nr. 02 la contractul de 
mandat al directorului general. 

Art. 6 Consiliul de Administrație aprobă efectuarea concediului legal de odihnă al 
directorului general, pentru perioada 23.12.2019 – 31.12.2019. 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă tarifele ce vor fi practicate de regie în 
anul 2020. 



    

 

 

 

 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă documentația de licitație în vederea 
concesionării unui teren în suprafață de 1.522 mp din Perimetrul 3, al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 9 Consiliul de Administrație aprobă documentația de licitație în vederea 
concesionării unui teren în suprafață de 15.911 mp din Perimetrul 1, al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 10 Consiliul de Administrație aprobă documentația de licitație în vederea 
concesionării unui teren în suprafață de 12.000 mp din Perimetrul 2, al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 11 Consiliul de Administrație aprobă documentația de licitație în vederea 
concesionării clădirii C24 în suprafață de 1.622,83 mp și a unui teren în suprafață de 
4.300 mp din Perimetrul 1 al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 12 Consiliul de Administrație aprobă completarea următoarelor coduri 
C.A.E.N. 8121, 8122, 8129 și 8130 aferente activităților secundare pe care regia 
urmează să le desfășoare. De asemenea se împuternicește conducerea executivă să 
îndeplinească formalitățile necesare în vederea înregistrării acestora la Registrul 
Comerțului.  

Art. 13 Consiliul de Administrație aprobă tariful ce va fi practicat de către regie 
pentru prestarea de servicii curățenie în spațiile închiriate din Pavilion B, începând cu 
data de 01.01.2020. 

 
 

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


