
    

 

 

 

 

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

 
HOTĂRÂREA nr. 28 

 din data de 27.11.2020 
 

 

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. 358/20.07.2020, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020, 

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 octombrie 2020 și cumulat pe 10 
luni, aferenți Consiliului de Administrație. 

Art. 2 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanță pentru luna octombrie 2020 și cumulat pe 10 luni, aferenți 
Directorului General. 

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

Art. 4 (1) Consiliul de Administrație împuternicește conducerea executivă să 
semneze Actul Adițional la Contractul Individual de Muncă care va statua îndeplinirea, 
pe perioadă determinată, de către doamna Sloată Valentina – Mihaela a atribuțiilor 
funcției de Director economic, prin cumul de funcții. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în perioada 01.12.2020 – 28.02.2021, dar nu mai 
târziu de data mandatării noului director economic.  

Art. 5 Membrii Consiliului de Administrație semnează Actele adiționale nr. 06 și 02 

la contractele de mandat. 

Art. 6 Consiliul de Administrație semnează Actul adițional nr. 05 la contractul de 
mandat al directorului general. 

 



    

 

 

 

 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă tariful practicat de către regie în anul 2020 
privind refurnizarea energiei electrice, ca fiind același cu cel utilizat de către S.C. 
Electrica Furnizare S.A. 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă reluarea procedurii de selecție a 
directorului economic conform O.U.G. 109/2011. 

Art. 9 Consiliul de Administrație aprobă efectuarea concediului legal de odihnă al 
directorului general, pentru perioada 07.12.2020 – 24.12.2020, cu preluarea atribuțiilor 
de către dl. Iacomi Eugen – Daniel – președinte C.A. 

 
 
 

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

 


