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       ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  493 
din  31.10.2019 

 
privind numirea membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome 

“Administrația Zonei Libere Galați” 
 
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 504/15.10.2019 
 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
31.10.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1327009/15.10.2019, al iniţiatorului 
Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1327027/15.10.2019, al 
Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice; 

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public 
şi privat al municipiului Galați;  

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și 
libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; 

Având în vedere Raportul privind numirile finale ale candidaților selectați pentru 
funcțiile de membri în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei 
Libere Galați”, înregistrat sub nr. 1303131/12.09.2019; 

Văzând adresa nr. 843.479/08.10.2019, a  Ministerului Finanțelor Publice, 
înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1324533/11.10.2019;  

Având în vedere dispoziţiile art. 3, pct. 1 lit. ”b” și ”d”, art. 5, alin. (1)-(3), art. 8,       
alin. (1), art. 12, alin. (1) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (7) și alin. (9) lit. ”a” din Anexa 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea 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. (1), alin. (2) lit. ”a” și alin. (3), lit. ”d”  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului            
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se ia act de încetarea de drept, prin ajungerea la termen, a mandatului 
administratorilor provizorii, numiți în baza HCL nr. 75/27.02.2019, cu modificările ulterioare. 

Art. 2 – (1) Se aprobă numirea membrilor Consiliului de administrație al Regiei 
Autonome ”Administrația Zonei Libere Galați”, după cum urmează: 

1. Stroea Adrian - reprezentant al autorității publice tutelare 
2. Ciucă Rodica 
3. Marin Romeo  
4.  Coman Laura-Angelica 
                  (2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) este de 4 ani de la data 

semnării contractului de mandat. 
Art. 3 – (1) Se aprobă acordarea unei remunerații membrilor neexecutivi ai consiliului 

de administraţie, formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară în sumă brută de 1.740 lei și o 
componentă variabilă.  

               (2) Componenta variabilă și recuperarea acesteia, în cazul în care este acordată 
pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, urmează a fi reglementată după 
aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și 
nefinanciari, anexă la contractul de mandat.  

              (3) Remuneraţia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu 
poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de 
administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi 
calitatea de administratori. 

Art. 4 – Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul local al 
municipiului Galați și administratorii nominalizați la art. 2, alin. (1), precum și a contractului 
de mandat cu reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, ce va fi numit ulterior, la data 
comunicării persoanei desemnate de către Ministerul Finanțelor Publice, conform modelului-
cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Se împuternicește Primarul Municipiului Galați  să semneze contractele de 
mandat.  

Art. 6 - Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Galați” va îndeplini toate 
formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați. 

Art. 7 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei  
hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 

 
 

Contrasemnează, 
Secretar general, 
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