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Hotărârea nr. 9 
a Adunării Generale a Ac ţionarilor 

din data de 14.12.2017 

Adunarea General ă  a Acţionarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită  în 
şedinţă  ordinară  azi 14.12.2017, 

în temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 pct. 12.2 lit. d) din Actul 
Constitutiv al societ ăţ ii coroborate cu dispozi ţiile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 
privind unele m ăsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative ş i prorogarea unor termene ş i ale pct. 42 ş i 69 din O.U.G. nr. 79/2017 
pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, adopt ă  
următoarea 

Hotărâre 

Art. 1. Se recalculează  ş i se stabile şte remuneraţ ia brută  a administratorilor 
neexecutivi ai societ ăţii, începând cu data de 1 ianuarie 2018, dup ă  cum urmează : 

- Administratorul - membru al consiliului de administra ţie - va primi o 
indemnizaţie fixă  lunară  brută  în sumă  de 3.700 lei; 

- Administratorul - pre şedinte al consiliului de administraţie - va primi o 
indemnizaţie fixă  lunară  brută  în sumă  de 5450 lei. 

Art. 2. În aplicarea dispozi ţiilor art. 1 se aprob ă  actul adi ţional cadru la 
contractele de mandat, în vigoare, ale administratorilor societ ăţii, în forma anexat ă  
prezentei. 

Presedinte A.G.A. 
Androne Elisabeta Ana 
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Anexa la Hotă râreaA.G.A. nr. 9/14.12.2017 

Act adiţional nr. 	data 14.12.2017 la 

CONTRACTUL DE MANDAT 
nr. 	din data de 8.11.2016 

privind administrarea societ ăţ ii ,,APA CTFA SA Alba 

PREAMBUL 
În temeiul prevederilor Ordonan ţei de Urgenţă  a Guvemului nr. 109/201 1 privind 

guvernan ţa corporativ ă  a întreprinderilor publice, cu modific ările ş i completările ulterioare ş i ale 
dispozi ţiilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele m ăsuri fiscal-bugetare, modificarea ş i 
completarea unor acte normative ş i prorogarea unor termene ş i ale pct. 42 ş i 69 din O.U.G. nr. 
79/20 1 7 pentru modificarea ş i compietarea Legii nr. 227/20 1 5 privind Codul fiscal. 

având în vedere Hot ărârea Adun ării Generale Ordinare a ac ţ ionarilor SC APA C.T.T.A. 
SAnr.  

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Societatea ,,APA CTTA S.A. Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, str. Vasile 
Goldi ş, nr.3, jude ţul Alba, având cod fiscal R01755482 înregistrat ă  la ORC de pe lângă  
Tribunalul Alba, sub nr. J01/36/1999 prin reprezentantul Iegal al ac ţionarului desemnat în 
Adunarea General ă  a Ac ţionarilor doamna Ana Elisabeta Androne, denumit în continuare 
MANDANT 

ş i 
Domnul/doamna 	 , cetăţean român, domiciliat în  

identificată  cu  CNP , în calitate de 
PREŞEDINTE/MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, denumit în continuare 
MANDATAR, 
au convenit asupra încheierii prezentului act adi ţional: 

Art. 1. Contractul de mandat cu num ărul de mai sus se modifică  după  cum 
urmează : 

Capitolul VIII. REMUNERAŢIA MANDATARULUI. MODALITATEA DE PLATĂ , 
tezele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc şi vor avea următorul cuprins: 

Mandatarul - membru neexecutiv al Consiliului de Administra ţie prime şte o 
indemniza ţie fixă  Iunară  brută  în sumă  de 3.700 lei. 

Mandatarul - Pre şedinte al Consiliului de Administra ţ ie prime şte o indemnizaţ ie fixă  
lunară  brută  în sumă  de 5.450 lei. 

Art. 2. Dispozi ţ iile art. 1 din prezentul intr ă  în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 

Art. 3. Celelalte clauze ale contractului de mandat r ămân nemodificate. 

Încheiat azi 	în două  exempiare la sediul SC APA CTFA SAA1ba. 

MANDANT: 	 MANDATAR: 

Societatea APA CTTA SA prin reprezentant 
Adunarea General ă  a Ac ţionarilor 


