
    

 

 

 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME 

 „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 29 

 din data de 11.12.2020 
 

 

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 și 
H.C.L.M. nr. 358/20.07.2020, întrunit în ședința extraordinară din data de 11.12.2020, 

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

 
 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 

Art. 1 Consiliul de Administrație aprobă procedura de selecție a Directorului 
Economic al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, conform O.U.G. nr. 
109/2011.  

Art. 2 Consiliul de Administrație împuternicește Directorul General să emită o 
decizie de numire a comisiei de selecție în vederea ocupării postului de Director 
Economic al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

Art. 3 Consiliul de Administrație avizează acordarea unui nivel superior de 
salarizare, conform art. 54 din Contractul Colectiv de Muncă în vigoare. 

Art. 4 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 
18.12.2020. 

Art. 5 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 
18.12.2020. 



    

 

 

 

 

Art. 6 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de prime cu ocazia Crăciunului 
pentru salariații regiei, conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, care se vor 
acorda până la data de 18.12.2020. 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă acordarea chenzinei I și a tichetelor de 
masă aferente lunii decembrie, la o dată anterioară zilelor de 25.12.2020 și 31.12.2020, 
respectiv pe data de 18.12.2020. 

 
 
 
 

 

 

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

 


