
    

 

 

 

 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME 

 „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA” 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 12 

 din data de 28.05.2020 
 

 

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. 178/31.03.2020, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, 

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 aprilie 2020 și cumulat pe 4 luni, 
aferenți Consiliului de Administrație. 

Art. 2 Consiliul de Administrație verifică și avizează gradul de îndeplinire a 
indicatorilor de performanță pentru luna aprilie 2020 și cumulat pe 4 luni, aferenți 
Directorului General. 

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

Art. 4 Consiliul de Administrație aprobă acordarea de daruri copiilor salariaților 

regiei, cu ocazia zilei de 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului, în cuantum de 150 lei 

net/copil, care se vor acorda în data de 29.05.2020. 

Art. 5 Consiliul de Administrație aprobă acordarea unei prime salariaților R.A. 

Administrația Zonei Libere Brăila, cu ocazia zilei de 22 iunie - Ziua Zonei Libere Brăila, în 

cuantum de 700 lei brut/salariat, care se va acorda în data de 19.06.2020. 

Art. 6 Consiliul de Administrație aprobă Regulamentul de decontare a 

cheltuielilor privind serviciile turistice și/sau de tratament pentru anul 2020. 



    

 

 

 

 

Art. 7 Consiliul de Administrație aprobă documentația de licitație în vederea 

concesionării unui teren în suprafață de 8.040 mp din Perimetrul 1, al Regiei 

Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, tariful minim de începere a licitației de 

concesiune va porni de la 1,00 euro/mp/an, la care se adaugă T.V.A. 

Art. 8 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de licitație în 
vederea concesionării unui teren în suprafață de aproximativ 15.000 mp din 
Perimetrul 1, al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. Suprafața 
exactă se va stabili după efectuarea măsurătorilor cadastrale. 

Art. 9 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de licitație în 
vederea concesionării unui teren în suprafață de 10.686 mp din Perimetrul 1 al Regiei 
Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

      IACOMI EUGEN DANIEL                                 SLOATĂ VALENTINA - MIHAELA 
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