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S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A. 
B-dul.  Republicii  nr. 43  zona  B, municipiul Onesti, judetul  Bacau 
Nr. inregistrare: J04 / 626 / 2010, CUI RO27231643 
Cont nr. RO52TREZ0615069XXX013433 - Trezoreria Bacau 
RO85BTRL05501202T69362XX - Banca Transilvania  Onesti 
Telefon / Fax: 0234.325.031 

   CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL S.C.  Domeniu Public si Privat Onesti S.A. 

                                                                              

                                                                         Anexa la  Hotararea A.G.A. nr.___din  

                                                                                                    APROB, 

                                                                                             Presedinte sedinta  

                                                                                     Ec. Blidaru Valentin Iulian       

                                                                                        

 

 

         Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare 

                                          pentru anul 2018 

 

 

 

 
        I. Introducere  

 

  Comitetul de Nominalizare si Remunerare in cadrul Consiliului de Administratie al 

Societatii  Comerciale Domeniu Public si Privat Onesti S.A. a fost infiintat conform art.25-

39, din OUG 109/2011,  a art. 137 ind.1, art.141-144, din Legea nr. 31/1990 si a Art.20¹ din 

Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., prin Decizia nr. 

61/21.07.2016 a Consiliului de Administratie se infiinteaza Comitetul de Nominalizare si 

Remunerare al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. In  componenta  acestuia fiind 

desemnati urmatorii membri: dl.Blidaru Valentin Iulian, d-na Matei Adriana  si dl. Stan 

Lucian. Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie 

este format din admninistratorii neexecutivi.  

       Este un comitet permanent cu functie consultativa, subordonat direct Consiliului de 

Administratie avand  atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul 

nominalizarii membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor societatii carora li se 

deleaga atributii de conducere, precum si a remunerarii acestora in conformitate cu 

reglementarile in vigoare.  

       Conform Prevederilor  art.55 alin (2) si (3) din OUG. nr. 109/2011, Comitetul de 

Nominalizare si Remunerare are obligatia de a prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un 
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raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si 

directorilor in cursul anului financiar. 

 

 

II. Organizare  

 

     Comitetul de Nominalizare si Remunerare este compus din 3 membri desemnati dintre 

membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie, respectiv: dl. Blidaru Valentin Iulian, d-

na Matei Adriana si dl.Stan Lucian. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe 

perioada in care acestia au calitatea de administrator neexecutiv in cadrul Consiliului de 

Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.  

 

III. Sedintele  Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2018 

 

    In anul 2018, Comitetul de nominalizare si remunerare in cadrul S.C. Domeniu Public 

si Privat Onesti S.A. s-a intalnit in 9  sedinte, in care au elaborat recomandari catre Consiliul 

de Administratie al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. , referitoare la teme ce intra in 

sfera sa de atributii, dupa cum urmeaza: 

 Actualizarea indemnizatiilor fixe ale administratorilor societatii, la o indemnizatie 

formata din  1,6 salarii medii brute, constituite ca media pe ultimile 12 luni a 

castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea 

societatea , comunicat de Institutul National de Statistica , cod CAEN 38-39 ; 

 Propuneri  privind completarea contractelor de mandat ale administratorilor si 

directorului general al societatii si punerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii 

Generale a actionarilor,  a urmatoarelor articole:  

    - are dreptul sa participe la diferite forme de perfectionare profesionala in 

domeniul  guvernantei corporative sau similar, in conformitate cu specificul 

activitatii societatii.  

    - cheltuieli ocazionate  cu perfectionarea profesionala a administratorului 

mentionate  la articolul de mai sus , vor fi suportate de catre S.C. Domeniu Public si 

Privat Onesti S.A.  

     - administratorul beneficiaza de decontarea cheltuielilor de cazare, care vor fi 

suportate de care societate ( diurna , transport, si alte cheltuieli , efectuate cu ocazia 

deplasarii acestuia in interesul indeplinirii mandatului ), pe baza documentelor 

justificative, pentru deplasarile in tara si in strainatate .   

 Prezentarea raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare in 

cadrul Consiliului de Administratie si aprobarea acestuia in cadrul Adunarii Generale 

a Actionarilor ;  
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   IV. Informatii conform prevederilor  art.55 alin.2 si  3. din OUG. nr.109/2011 

 

        Potrivit prevederilor  art.55 alin.2 si 3. din OUG. nr.109/2011 modificata cu Legea 

nr.111/2016, Comitetul de Nominalizare si Remunerare are obligatia de a prezenta 

Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual cu privire la remuneratiile si avantajele 

administratorilor si directorilor in cursul anului financiar precedent. Raportul anual al 

Comitetului de Nominalizare si Remunerare cuprinde urmatoarele informatii: 

1. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei 

fixe; 

2. Criterii de performanta ce fundamenteaza componeta variabila a remuneratiei, 

raportul dintre performanta realizata si remuneratie; 

    3.  Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti; 

    4.  Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 

    5. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul 

daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.  

 

       1. Structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si 

componentei fixe. 

 

 

            Administratorii si directorul   S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. primesc, 

pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixa lunara si daca este cazul, o  

componenta variabila. Componenta variabila este platita in functie de indeplinirea 

indicatorilor si criteriilor de performanta stabiliti in contractele de administrare/mandat , 

asa cum sunt preluati din planul de administrare ( planul de administrare care contine 

componenta de management si componenta de administrare). Indemnizatia fixa lunara 

este plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG. 109/2011, art.37  . 

Remuneratia administratorilor neexecutivi si executivi,  formata din indemnizatia fixa 

lunara si componenta variabila,  este stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor 

conform Art.20² (10 ) din Actul Constitutiv . 

             Limitele generale ale renumeratiei directorilor ( director in sensul art. 143 din 

Legea nr.31/1990)  sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor;  in baza acestor 

limite generale , Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor. 

                   

 

              Remuneratia administratorilor neexecutivi  

 

              Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie a S.C. Domeniu Public si 

Privat Onesti S.A. sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixa lunara si o 

componenta variabila constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, 

conform art.37 din OUG.109/2011 si a art. VI din contractul de mandat.   
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              Indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor  Consiliului de Administratie nu 

poate depasi de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut pe 

ramura de activitate in care societatea isi desfasoara activitatea  pentru cod CAEN 38-39, 

comunicat de Institutul National de Statistica.  

              Administratorii neexecutivi au stabilita o indemnizatie formata din  1,6 salarii 

medii brute, constituite ca media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar 

din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea , comunicat de Institutul National 

de Statistica , cod CAEN 38-39 . 

             Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, beneficiaza si de o 

componenta  variabila, formata dintr-o cota  de participare la profitul net al societatii , pe 

baza indeplinirii  a indicatorilor  si criteriilor de performanta conform contract de mandat 

si in conformitate cu  prevederile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului nr.109/2011, art. 37.  

 

Remuneratia administratorilor directorului numit conform art.143 din Legea nr. 

31/1990  

 
           Consiliul de Administratie al  S.C. Domeniu Public si Privat  Onesti S.A.,deleaga 

conducerea societatii unui director general , este indreptatit sa primeasca o indemnizatie fixa 

lunara si o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al 

societatii. 

 

           Directorul general are incheiat : 

 Un contract de mandat pentru calitatea de director in sensul art.143 din Legea 

nr.31/1990 ( ,, director,,/ ,, directori,,)  

 

                In baza Deciziei nr.9/12.08.2015 a Consiliului de Administratie , dl. Ing. Paris 

Ioan este numit in functia de director general. Urmare deciziei si a acceptarii mandat, s-a 

intocmit contractul de mandat nr.15/12.08.2015.  

                Pe tot parcursul exercitiului financiar contabil 2018,  directorul general a 

beneficiat de o indemnizatie formata din 4,6  salarii medii brute, constituite ca media pe 

ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara 

activitatea societatea). In conformitate cu  prevederile Legii nr.111/2016, pentru aprobarea 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, art.37(3) remuneratia membrului executiv 

al consiliului de administratie poate fi formata dintr-o indemnizatie, de 6 ori media pe 

ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform 

obiectului principal de activitate, cod CAEN 38-39 inregistrat de societate .  

Directorul general, beneficiaza si de o componenta  variabila in functie de gradul 

de indeplinire a indicatorilor de performanta, formata dintr-o cota din profitul net al 

societatii care se atribuie anual in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de 
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performanta financiari si nefinanciari, conform contract de mandat si in conformitate cu 

art.35 din Legea nr.111/2016, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.109/2011. 

 

2. Criterii de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a 

renumeratiei; raportul dintre performanta realizata si remuneratie, pentru exercitiul 

financiar contabil 2017.  

 

 

2.1.Director general  

 

    Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, respectiv 

indeplinirea indicatorilor de performanta  aprobati prin Planul de Administrare / 

Componenta de management, anexati in contractul de mandat  aprobati de catre 

Adunarea Generala a Actionarilor,  in concordanta cu  scrisorea  de asteptari privind 

stabilirea performantelor  emisa de autoritatea publica tutelara si  aprobata prin H.C.L. 

nr.  8/19.01.2017: 

 

Indicatori cheie de performanta financiari  

 

 1. Cifra de afaceri  ( cresterea cifrei de afaceri) 

 2. Profit din exploatare( urmarirea profitabilitatii sicietatii, cresterea veniturilor) 

 3. Datorii( Efectuarea platilor  in termenul legal / contractual  

 4. Lichiditatea generala  ( mentinerea capacitatii societatii de a-si onora facturile la 

scadenta  si de a-si rambursa creditele) 

 5. Capital de lucru ( marirea capitalului de lucru in vederea optimizarii lichiditatilor- 

resursele disponibile pentru realizarea obligatiilor pe termen scurt) 

 6. Productivitatea muncii ( cresterea productivitatii muncii) 

 7. Investitii puse in functiune (cf. listei anuale de investitii)  

 

 

 

Indicatori de performanta nefinanciari privind activitatea operationala.  

 

1. Asigurarea starii de curatenie a cailor publice, trotuarelor, a parcarilor,a  locurilor de 

joaca pentru copii, a locurilor de picnic. 

2.Asigurarea conditiilor de functionare normala a infrastructurii rutiere 

(strazi,drumuri,trotuare,alei);asigurarea conditiilor de realizare a indepartarii zapezii si 

preintampinarea formarii poleiului si a zapezii. 

3. Exploatarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor-intretinerea culturilor 

floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor. 
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4. Asigurarea mentenantei in vederea intretinerii sistemelor de semnalizare rutiera si de 

dirijarea circulatiei rutiere si pietonale. 

5. Asigurarea bunastarii cainilor fara stapan in adapost si realizarea corespunzatoare  

a activitatii de ecarisaj. 

6.Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii de administrare a 

cimitirelor. 

7. Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de iluminat 

public stradal. 

8.  Asigurarea conditiilor normale de utilizare a spatiilor de joaca pentru copii. 

9.  Asigurarea mentenantei sistemului mobilier stradal urban. 

10.Asigurarea mentenantei statiei de preparare  mixturi asfaltice, utilajelor, 

tractoarelor,autoturismelor si echipamentelor din dotarea S.C.Domeniu Public si Privat 

S.A. 

   

Indicatori de performanta privind calitatea serviciilor  

 

1.Satisfactia clientilor (cresterea satisfactiei clientilor) 

2. Rata de contestatii(monitorizarea permanenta a contestatiilor si diminuarea acestora) 

 

Indicatori de performanta nefinanciari privind activitatea de guvernanta 

corporativa 

 

1. Gestiunea riscului (urmarire, rapoarte si executie pentru diminuarea riscurilor) 

2. Control intern (implementare si executie) 

 

 

2.2.Administratorii neexecutivi,  membri ai Consiliului de Administratie  
 

              Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, 

respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta  aprobati prin Planul de Administrare 

, anexati in contractul de mandat  in concordanta cu scrisoarea de asteptari privind 

stabilirea performantelor  emisa de autoritatea publica tutelara  si aprobata prin H.C.L. 

nr.  8/19.01.2017 : 

 

Indicatori cheie de performanta financiari  

 

 1. Cifra de afaceri  ( cresterea cifrei de afaceri) 

 2. Profit din exploatare( urmarirea profitabilitatii sicietatii, cresterea veniturilor) 

 3. Datorii( Efectuarea platilor  in termenul legal / contractual  

 4. Lichiditatea generala  ( mentinerea capacitatii societatii de a-si onora facturile la 

scadenta  si de a-si rambursa creditele) 
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 5. Capital de lucru ( marirea capitalului de lucru in vederea optimizarii lichiditatilor- 

resursele disponibile pentru realizarea obligatiilor pe termen scurt) 

 6. Productivitatea muncii ( cresterea productivitatii muncii) 

 7. Investitii puse in functiune (cf. listei anuale de investitii)  

 

Indicatori de performanta nefinanciari privind activitatea operationala.  

 

1. Asigurarea starii de curatenie a cailor publice, trotuarelor, a parcarilor,a  locurilor de 

joaca pentru copii, a locurilor de picnic. 

2.Asigurarea conditiilor de functionare normala a infrastructurii rutiere 

(strazi,drumuri,trotuare,alei);asigurarea conditiilor de realizare a indepartarii zapezii si 

preintampinarea formarii poleiului si a zapezii. 

3. Exploatarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor, lacurilor-intretinerea culturilor 

floricole, tunderea ierbii, toaletarea arborilor. 

4. Asigurarea mentenantei in vederea intretinerii sistemelor de semnalizare rutiera si de 

dirijarea circulatiei rutiere si pietonale. 

5. Asigurarea bunastarii cainilor fara stapan in adapost si realizarea corespunzatoare  

a activitatii de ecarisaj. 

6.Asigurarea conditiilor de functionare normala a activitatii de administrare a 

cimitirelor. 

7. Asigurarea mentenantei privind intretinerea si exploatarea retelelor de iluminat 

public stradal. 

8.  Asigurarea conditiilor normale de utilizare a spatiilor de joaca pentru copii. 

9.  Asigurarea mentenantei sistemului mobilier stradal urban. 

10.Asigurarea mentenantei statiei de preparare  mixturi asfaltice, utilajelor, 

tractoarelor,autoturismelor si echipamentelor din dotarea S.C.Domeniu Public si Privat 

S.A. 

 

Indicatori de performanta privind calitatea serviciilor  

 

1.Satisfactia clientilor (cresterea satisfactiei clientilor) 

2.Rata de contestatii (monitorizarea permanenta a contestatiilor si diminuarea acestora) 

 

Indicatori de performanta nefinanciari privind activitatea de guvernanta 

corporativa 

 

1.Codul etic (elaborarea si actualizarea Codului Etic) 

2.Obligatii raportare catre actionari (monitorizarea proceselor de transparenta si 

comunicare) 
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3.Instrumentele guvernantei corporative (respectarea instrumentelor/ mecanismelor de 

control specifice activitatii de Guvernanta Corporativa a societatii ( Contractele de 

mandat,  Contractul colectiv de munca, Regulamentul de Guvernanta Corporativa etc.) 

    

            Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, 

respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta, iar profitabilitatea este 

indicatorul principal in acordarea componentei variabile.  

   

 REZULTATUL BRUT inregistrat la 31.12.2017 

 

Acest indicator reflecta profitabilitatea brută a activităţilor desfăşurate de către 

societate în perioada de raportare şi este rezultat al diferenţei dintre total venituri şi 

cheltuieli realizate. 

Dacă volumul veniturilor îl depăşeşte pe cel al cheltuielilor, se obţine profitul 

contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o 

pierdere contabilă brută. 

Valoarea acestui indicator este de 1.884.086 lei, reprezentând pierderea 

contabila bruta. 

            Aceasta pierdere este justificata in fapt de urmatoarea situatie de forta majora: 

  La data de 20 decembrie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.169/20.12.2016, s-a aprobat atribuirea directă către S.C. Domeniu Public şi Privat 

Oneşti S.A. a contractului de delegare nr.224/20.12.2016, a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora pe teritoriul 

administrativ al Municipiul Oneşti.  

A.G.A. a constatat şi a aprobat ca, influenţele negative ale furnizării serviciului 

de apă şi canalizare, au cauze care nu pot fi imputabile Directorului General sau 

Consiliului de Administraţie, ci sunt cauze ce ţin de o situaţie de forţă majoră, cu care  

s-a confruntat municipiul Oneşti. 
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 REZULTATUL BRUT inregistrat la 31.12.2018 

Analizand strict activitatea economica desfasurata in perioada 01.01.2018 si 

pana la 31.12.2018, se constata ca, rezultatul inregistrat din activitatea de exploatare s-a 

concretizat intr-un profit in valoare de 514.944 lei (acest rezultat pozitiv inregistrat la 

31.12.2018, are drept cauze gradul de realizare a veniturilor care este mai mare decat 

cheltuielile efectuate), profit care va acoperi din pierderea aferenta exercitiului 

financiar al anului 2017, cu respectarea prevederilor legale ale Legii Contabilitatii 

nr.82/1991 republicata si ale OMFP 3055/2009, privind determinarea rezultatului 

definitiv al exercitiului financiar al anului 2018. 

   Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor, 

respectiv indeplinirea indicatorilor de performanta, iar profitabilitatea este indicatorul 

principal in acordarea componentei variabile.  

Avand in vedere ca, profitul obtinut in exercitiul financiar contabil al anului 

2018, a acoperit pierderea  exercitiului financiar 2017,  membrii consiliului de 

administratie si directorul general, nu beneficiaza de componenta variabila. 

3. Considerente ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje 

nebanesti. 

 

 Directorul  beneficiaza de avantaje nebanesti, conform contract de mandat: 

- decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum si a altor 

cheltuieli realizate in interesul Societatii, pe baza documentelor justificative. Decontarea 

acestor cheltuieli de deplasare se va face in conformitate cu prevederile legale si 

reglementarile interne ale Societatii; 

- decontarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferinte, 

simpozioane, mese rotunde , sau intruniri pe teme ce au legatura cu activitatea Societatii 

in limitele bugetare si aprobate de A.G.A. ; 

-   beneficiza de 25 de zile lucratoare concediu de odihna anual cu indemnizatia 

aferenta ; 

-   dreptul de a participa la diferite forme de perfectionare profesionala in domeniul 

guvernantei corporative sau similare in conformitate cu specificul activitatii societatii.   

- dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Prima de asigurare  ce 

va fi achitata de societate pentru fiecare administrator nu poate depasi suma de 1.000 

euro anual. 

 

Administratorii neexecutivi si executivi, beneficiaza de urmatoarele avantaje nebanesti, 

conform contract de administrare : 

- echipament de protectie , pentru deplasari in zonele de risc, corespunzator  

normelor de protectia muncii in vigoare; 
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-     dreptul de a participa la diferite forme de perfectionare profesionala in 

domeniul guvernantei corporative sau similare in conformitate cu specificul activitatii 

societatii. 

- dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesionala. Prima de asigurare  ce 

va fi achitata de societate pentru fiecare administrator nu poate depasi suma de 1.000 

euro anual. 

 

 

4. Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate -  Nu este cazul  

 

5. Informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul 

daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.  

 

          Mandatul directorului general este stabilit in contractul de mandat, neputand depasi 

4 ani, pana la data de 21.04.2019 . 

 

           Contractul de mandat  director general  poate inceta la interventia uneia din 

urmatoarele cauze: 

a) renunţarea la mandatul acordat, prin transmiterea unei notificări cu cel puţin 30 de 

zile lucrătoare anterior datei la care încetarea va produce efecte; 

b) revocarea mandatului de către Societate, de la data hotărârii AGA, fără a fi necesară 

oferirea unei înştiinţări scrise prealabile; 

c) rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părţi în cazul în care cealaltă Parte 

îşi încalcă sau este în culpă în mod semnificativ cu privire la obligaţiile din prezentul 

Contract sau la orice altă obligaţie ce rezultă din lege; 

d) prin derogare de la prevederile literei c) de mai sus, prezentul Contract poate înceta 

de îndată, pe baza de înştiinţare de desfiinţare a Contractului, în cazul ivirii incapacităţii 

Directorului General să-şi execute sarcinile obişnuite pe o durată mai mare de 3 luni. 

e) expirarea duratei mandatului; 

f) de drept, în alte cauze prevăzute de reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 

     

 

 Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 

ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile 

poate fi reînnoit. 

 

Contractul  de mandat  inceteaza conform art. XI prin: 

 

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu au negociat 

prelungirea lui; 

b) revocarea Administratorului de catre Adunarea Generala a Actionarilor; 
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c) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat; 

d) acordul partilor; 

e) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a Administratorului; 

f) insolvabilitatea sau falimentul Societatii.  

           

           In conformitate cu dispozitiile art. 143
1
 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, 

directorul poate fi revocat oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. 

In cazul in care revocarea survine fara justa, directorul este indreptatit la plata unor 

daune-interese. 

           In conformitate cu dispozitiile art. 137
1
 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, 

administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a 

actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa, administratorul este 

indreptatit la plata unor daune-interese. 

          Revocarea fara justa cauza a directorului general si a administratorului neexecutiv 

, membru al Consiliului de Administratie,  nu este stipulata in contractul de  mandat 

director general si  contractul de mandat administrare, desi elementele obligatorii ale 

contractului de mandat sunt  plata de daune-interese stabilite conform contractului de 

mandat, in cazul revocarii fara justa cauza in conformitate cu  pct. 4, alin e) Anexa lb 

din Hotararii nr. 722/ 2016. 

 

 

Comitetul de Nominalizare si  Remunerare, 

 

Ec.  Blidaru Valentin Iulian 

 

Cons. Jur. Matei Adriana 

 

Ing. Stan Lucian 

 

 

                                                                                 


