
  

 

 

 
 
 

  

 

RAPORT 
privind remunerațiile si alte avantaje acordate membrilor Consiliului de 
administrație si   Directorilor societății în cursul anului financiar 2017 

Consiliul de Administraţie 
Comitetul de Nominalizare şi Renumerare 
 



În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de 

Administrație al societății Apa C.T.T.A. S.A. Alba , a elaborat prezentul Raport Anual care se referă 

la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, în cursul anului 

financiar 2017. Raportul Anual va fi prezentat Adunării Generale a Acţionarilor şi va fi pus la 

dispoziţia acţionarilor potrivit art. 55 alin. (3) din OUG 109/2011. 

Conform dispoziţiilor art. 140² din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate  cu prevederile art. 34 alin. (1) din OUG nr. 

109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului de Administraţie, s-a 

constituit, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/8.11.2016, comitetul de nominalizare 

și remunerare format numai din administratori neexecutivi în următoarea componenţă: 

- D-l Aitai Marian Florin; 

- D-l Murg Cornel; 

- D-l Muntean Emil. 

Politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii neexecutivi - Consiliul de 

administraţie are ca temei legal dispoziţiile art. 37, 38, 39 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului 

nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

La stabilirea remuneraţiilor şi avantajelor acordate administratorilor s-au avut în vedere 

de asemenea şi: 

- Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiile Actului Constitutiv al societăţii; 

- Hotărârea A.G.A nr. 10/2016 privind numirea administratorilor societăţii, astfel: Aitai 

Marian Florin – preşedinte C.A. respectiv membrii Opruţa Elena, Alexi Dorina, 

Muntean Emil Nicolae, Murg Cornel; 

- Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 privind aprobarea contractelor de mandat şi a 

indemnizaţiei fixe a administratorilor societăţii; 



- Hotărârea A.G.A. nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor financiari  şi a 

componentei variabile a remuneraţiei administratorilor; 

Societatea a acordat administratorilor, în conformitate cu actele de numire ( Hotărâri 

A.G.A. enumerate) şi dispoziţiile legale, aferent anului 2017, următoarele remuneraţii, 

corespunzător perioadei pentru care au fost deţinută calitatea de administrator: 

 

Calitatea 

deţinută în 

cadrul organelor 

de administrare  

Indemnizaţia fixă lunară brută 
Indemnizaţia anuală 

variabilă brută Total sume brute 

acordate 
Perioada 

Suma acordată 

(lei)/lună 
Perioada 

Suma 

acordată 

Preşedinte C.A. 
1.01.2017 – 

31.12.2017 
4526 - - 54.312 

Membru C.A. 
1.01.2017 – 

31.12.2017 
3017 - - 36.204 

 

Politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii executivi – Directorul General al 

societăţii se întemeiază pe dispoziţiile art. 34 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 din Ordonanţa de 

urgentă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

La acordarea remuneraţiei şi avantajelor directorului genral al societăţii au fost reţinute: 

- Dispoziţiile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţiile Actului Constitutiv al societăţii; 

- Hotărârea nr. 1/2017 a Consiliului de administraţie al societăţii privind numirea 

dorectorului general al societăţii, apobarea contractului de mandat şi remuneraţiei 

acestuia; 



- Hotărârea nr. 4/2017 a Consiliului de administraţie al societăţii privind stabilirea 

componentei variabile a remuneraţiei directorului general al societăţii. 

Calitatea 

deţinută în 

cadrul organelor 

de conducere 

Indemnizaţia fixă lunară brută 
Indemnizaţia anuaă variabilă 

brută Total sume 

brute acordate 
Perioada 

Suma acordată  

(lei)/lună 
Perioada 

Suma 

acordată 

Director General 
1.01.2017-

31.12.2017 
13000 - - 156000 

 

Menţionăm faptul că directorul general al societăţii a fost numit, în urma derulării 

procedurii de selecţie, începând cu data de 4.01.2017, conform dispoziţiilor art. 35 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Componenta variabilă a remuneraţiei consiliului de administraţie şi a directorului general 

urmează să fie cuantificată şi acordată conform contractelor de mandat încheiate în acest sens, 

începând cu exerciţiul financiar aferent anului 2017 după aprobarea situaţiilor financiare anuale. 

 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare 

 

AITAI MARIAN FLORIN 

 

MUNTEAN EMIL NICOLAE 

 

MURG CORNEL 


