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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 268  

din  25.06.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru 

administratorii neexecutivi din Consiliul de administrație al Regiei Autonome 

Administrația Zonei Libere Galați 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 320/16.06.2020 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

25.06.2020; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 104124/16.06.2020, al iniţiatorului – 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 104134/16.06.2020, al 

Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului 

Juridic și Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului; 

 Văzând  Procesul-verbal de negociere nr. 102937/15.06.2020;  

Având în vedere dispozițiile art. 2, pct. 11,  art. 3, pct. 1, lit. ”c” - lit. ”f”, art. 8, 

alin. (3), art. 12, alin. (2), art. 13, alin. (3), alin. (4), alin. (6) și art. 17 din Ordonanața 

de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15 - 

art. 26 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea 
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Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;  

            Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d” din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului                    

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art. 1 – Se ia act de Planul de administrare pentru perioada 2020-2023, 

transmis de Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere 

Galați, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

       Art. 2 – (1) Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru 

administratorii neexecutivi din consiliul de administrație al Regiei Autonome 

Administrația Zonei Libere Galați, conform anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

                         (2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor 

deveni atât parte din Planul de Administrare, cât și anexă la contractele de mandat ale 

membrilor neexecutivi din Consiliul de administrație și vor sta la baza calculării și 

acordării componentei variabile.  

 

 Art. 3 – Se aprobă acordarea unei componente variabile pe termen lung, 

membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, calculată și plătită pentru 

întregul mandat de patru ani de activitate, în funcție de gradul de îndeplinire a 

indicatorilor de performanță, după cum urmează:  

a) pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță în procent de 90-99%, se 

acordă o componentă variabilă în sumă de 1740 lei (echivalentul unei 

indemnizații brute lunare); 
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b) pentru îndeplinirea indicatorilor de performnață în procent de 100%, se 

acordă o componentă variabilă în sumă de 5220 lei (echivalentul a trei 

indemnizații brute lunare). 

 

        Art. 4 – Se aprobă actul adițional la contractele de mandat ale membrilor 

neexecutivi din Consiliul de administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei 

Libere Galați, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art. 5 – Se împuternicește Primarul Municipiului Galați să semneze actele 

adiționale la contractele de mandat. 

 

 Art. 6 – Secretarul General al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei   hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Moise-Cornel Oancea 

 

 

 

 

 

                      Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretar general, 

                                                                                                                    Radu Octavian Kovacs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loredana Bușilă/3ex 
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