
RAPORT
privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor

Consiliului de Administratie si directorului general al societatii in
\- 

cursul anului 2018

ELABORAT: Consiliul de Administratie al Societatii ..Drumuri si Poduri Locale Alba" S.A.



Conform dispoziti i lor art.140^2 din Legea nr.3'1/1990 a societati lor comerciale, cu

modificarile si completarile ulterioare , coroborate cu prevederile art.34 alin (1) din O.U.G
fi.10912011 privind guvernanta coporativa a inireprjnderilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, in cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit Comitetul de
nominalizare si remunerare, format din administratorii neexecutivi.

ln conformitate cu prevede.ile art. 55 alin.(2) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin

Legea nr.111l2016, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consil iului de
Administratie al societatjj Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. , a elaborat prezentul Raport
Anual cu privire la remuneratiile acordate administratoriilor si directorului general al societatii,
in cursul anului f inanciar 20'18.

A. Administratori

La stabilirea indemnizatiilor acordate administratorilor neexecutivi ai societatii s-au avut in
vedere urmatoarele prevederi legale si siatutare:

1. Ordonanta de Urgenta a cuvemului fi. 1Ogl2O11 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare , aprobata prin Legea
n .1 1'l 120'16

2. Hotararea n.9114.11.2016 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind

desemnarea membrilor Consil iului de Administratie pentru perioada 14.11.2016 - 14.11.2020

si stabil irea indemnizati i lor;

3. Hotararea ff.4103.12.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, privind

incetarea contractelor de mandat ale administratorilor, numirea administratorilor provizorii,

stabilirea indemnizatiilor fixe lunare si aprobarea continutului cadru al contractului de mandat;

Societatea a acordat administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul

2018, in conformitate cu actele de numire si dispozitiilor legale, indemnizatii fixe

corespunzatoare perioadei pentru care au detinut calitatea de membru al Consiliului de

Administratie.

Structura remuneratiei administratorilor:

Calitatea detinuta
in cadrul
Consil iului de
Administratie

lndemnizatie fixa
bruta lunara
pentru perioada
01.01 .2018-
30.1  1 .2018

Indemnizati if ixe
brute acordate
pentru per,oada
0'1.01.20'18-
30 .11 .20 '18

Indemnizatie fixa
bruta acordata
pentru perioada
01.12 .201A-
31.12.2014

Total
indemnizati i
fixe
acordate in
anu l  2018

Presedinte 25.500 500 26.000
Memb i 1.770 53.100 '1.000 54.100
Numar membrii 5 5 3

Componenta fixa acordata sub forma indemnizatjei fixe lunare pentru pe oada

01.01.2018 - 30.11.2018, s-a stabil it pornind de la media pe ultimele 12 luni a castigului

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata, conform obiectului principal de

activitate inregistrat de societate, respectiv ramura ,Constructii" cod CAEN 4211, comunicat



de Institutul National de Statistica. anterior numirii.

Conform Comunicatului lnstitutului National de Statistica, media pe ultimele 12 luni a
castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura 'Constructii" a fost de 2.087 lei, avand ca
perioada de referinta octombrie 20'15 - septembrie 2016.

Indemnizatia fixa lunara bruta pentru administratorii provizorii a fost stabilita, de calre
reprezentantul mandatat de autoritatea publica in Adunarea Generala a Actionarilor, la suma
de 500 lei pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Pentru a nu afecta rezultatele si sustenabilitatea pe termen mediu si lung a societatii,
componenta variabila a remuneratiei nu a fost stabilita si prin urmare nu a fost acordata. De
asemenea, membrii Consil iului de Administratie nu au beneficiat in cursul anului 2018 de nici
un alt avantaj banesc sau material.

Contractele de mandat incheiate, cu administratorii neexecutivi, cuprind si clauzele
privind:
- durata contractuluil

,,_. -perioada de preaviz negociata, respectiv minim 30 de zile calendaristice inainte de data de
la care urmeaza sa se produca incetarea contractului;
- daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

B. Director oeneral

In conformitate cu art.143 alin(' l) din Legea nr.31/'1990 privind societati le, precum si cu
prevederea din Actul Constitutiv - actualizat, al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A
conducerea societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie , directorului general,

cu putere de reprezentare a intereselor societaiii.

La stabilirea indemnizatiei fixe lunare brute, acordate directorului general alsocietatii, s-au

avut in vedere urmatoarele prevederi legale si statutare:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/201'1 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificadle sicompletarile ulterioafe, aprobata prin Legea
N.11112016 :
2. Hotararea nr. 181 31.10.2017 si nr.22113.02.2018 ale Consiliului de Administratie
privind desemnarea peniru functia de director general provizoriu, pana la finalizarea
procedurii de selectie;

3. Hotararca nt. 25126.04.2018 a Consiliului de Administratie privind numirea

directorului general al societatii , aprobarea contractului de mandat sj stabilirea

indemnizatiei fixe lunare brute;

4. Hotararea nr.33/11.12.2018 a Consil iului de Administratie privind incetarea

contractului de mandat aldirectorului general, desemnarea directorului general

provizoriu pana la ocuparea postului prin concurs.

5. Contractul nr. 1/5377 101.1 1.2017 cu actul aditional N.1 120.12.2017 :
6. Contractul nr.1/1960127.04.2018

7. Contractul nt.81638211 1.12.2018:



Societatea a acordat directorului general al societatii pentru activitatea desfasurata in

anul 2018, in conformitate cu actele de numire si dispozitiilor legale, o indemnizatie fixa lunara
bruta, corespunzatoare perioadei pentru care a detinut aceasta calitatea.

Structura remuneratiei directorului general:

Calitatea detinuta in cadrul
societatii

lndemnizatii fixe
brute acordate
pentru perioada
01.01.2018-
30.04.2018

lndemnizatii fixe
brute acordate
pentru perioada
01.05.2018-
31.12.2018

Total indemnizatii
fixe acordate

Director general 27600 70880 98480

Componenta fixa acordata, sub forma indemnizatiei fixe lunare brute , pentru perioada

provizoratului , respectiv 01.01.2018 - 30.04.20'18 , s-a stabilit la suma de 6.900 lei, cu

includerea si transferul contributiilor obligatorii de la angajator la angajat, potrivit prevederilor

art.18 din O.U.G nr.90/20'17 si pct.42 si 69 din O.U.c ff.79t2017 .

Pentru perioada 01.05.2018-31.12.2018 indemnizatia fixa lunara bruta, a fost stabilita la
- suma de 8.860 lei, pornind de la media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut

lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate, respectiv ramura

,,Constructii" cod CAEN 421 1, anterior numirii.

Conform Comunicatului lnstitutului National de Statistica, media pe ultimele 12 luni a
castigului salarial mediu brut lunar pentru ramura ,,Constructii" a fost de 2.532 lei, avand ca
perioada de referinta marlie 2017 - februarie 2018.

lndemnizatia fixa lunara primita in cursul anului 2018, de cahe directorul general al

societatii, a fost unica forma de remuneratie a acestora, nu a fost stabilita componenta

variabila si nu a fost acordat niciun alt avantaj banesc sau material acestuia.

Contractele de mandat al directorului general al societatii cuprinde si clauze privind:
. durata contractului;

- perioada de preaviz negociata, respectiv de cel putin 30 de zile inainte de data de la care

urmeaza sa se produca incetarea contractului;

- daunele-interese pentru revocarea fara justa cauza nu au fost cuantificate.

Asa cum rezulta, din cele expuse mai sus, remuneratiile membrilor Consiliului de

Administratie si a directorului general al societatii au fost stabilite si acordate cu respectarea

prevederilor legale si statutare.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

GAISEANU DANA
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