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Către

Consiliul Local al Municipiului Paşcani

Spre ştiinţa Primarului Municipiului Paşcani
domnul Dumitru Pantazi
Spre ştiinţa Administratorului Public al Municipiului Paşcani
domnul Gică Zanet

Raport cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor
si
, directorilor executivi ai R.A.G.C.L. Pascani
,

urgenţă

Avâl1d în vedere prevederile Legii li. 111 din 27 mai 2016 pentru aporbarea Ordonanţei de
a Guvernului li. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice care la art. 23

alin (3)

specifică:

"Anual, directorii întocmesc un raport cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate
administratorilor şi directorilor, pe care îl prezintă autorităţii publice tutelare. Raportul cuprinde cel
puţin informaţiile prevăzute la art. 55 alin (3)"
Având în vedere art. 55 alin (3) aIO.U.G. 109/2011 care are următorul

enunţ:

"Raportul prevăzut la alineatul (3) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă
situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţiea acţionarilor potrivit art. 40 alin (1) şi
cuprinde cel puţin informaţii privind:
a) Structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) Criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul
dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c) Considerentele ce justifică orice schemă de bonus uri anuale sau avantaje nebăneşti;
d) Eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipative;
e) Informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelorinterese pentru revocare fără justă cauză. "
Având în vedere prevederile art. 21 din O.U.G. 10912011 care stipulează:

(1) Regia

autonomă,

prin consiliul de

administraţie,

încheie contracte de mandat cu directorii.

(2) Contractul de mandat este acordul de voinţă încheiat între regia autonomă, reprezentată de
consiliul de administraţie, şi directorul general sau directorii regiei autonome, care include în anexă şi
indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, aprobaţi de consiliul de administraţie.
(3) Directorii potfi revocaţi de către consiliul de administraţie, conform legii, în condiţiile
stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survinefărăjustă cauză, directorul în cauză
este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor
directori se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 18.
(4) Remuneraţ~a 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.
(5) Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară stabilită în condiţiile art. 8 alin. (4)
şi (5) şi dintr-o componentă variabilă stabilită, pe baza recomandărilor temeinic motivate, de comisia de
specialişti în recrutare resurse umane prevăzută la art. 5 alin. (5) sau, după caz, de experţii independenţi
în recrutare resurse umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie a
directorilor pentru regia autonomă respectivă ori pentru altă regie autonomă cu activitate similară.
(6) Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de consiliul de administraţie
constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii
regiei autonome. "
vă

facem cunoscute următoarele:

Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.L.

Paşcani

are următoarea

componenţă:

ec. Sofian Dorina-Preşedinte al Consiliului de Administraţie
ec. Dumitru Isticioaia-reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
ing. Gelu Nedelcu-membru
ing. Sorin Năcuţă-membru
ing. Laurenţiu Costan-membru.
Conducerea executivă a Regie este asigurată de:
ing. Gelu Nedelcu-director general
ing. Sorin Năcuţă-director tehnic.
Membrii Consiliului de Administraţie au fost numiţi prin H.c.L. llf. 78 din 30.05.2014 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani llf. 169/2013 privind
numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al R.A.G.C.L. Paşcani în urma selecţiei organizate de un
expert independent, semnându-se un contract de mandat pentru o perioadă de patru ani. Contractul de
mandat prevede printre altele şi informaţii despre remuneraţia membrilor, remuneraţie formată dintr-o
parte fixă în sumă de 720 de lei/lună, cunatum brut, indiferent de numărul de şedinţe şi de o parte
variabilă în procent de 1% din profitul net anual al Regiei dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă
stabilite prin anexa la contractul de mandatcontractul de mandat.
Directorii executivi au fost numiţi prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.G.C.L.
Paşcani llf. 21 din 29 Septembrie 2014. Prin contracte de mandat Consiliul de Administraţie a încredinţat
exercitarea funcţiilor de director general, respectiv de director tehnic, în aceste contracte, printre alte
clauze, stipulându-se clauze privind remuneraţia directorilor executivi, astfel:
a) o remuneraţie lunară brută care se va putea renegocia anual;
b) după aprobarea bilanţului contabil, pentru realizarea obligaţiilor asumate prin contractele de
mandat şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, un premiu anual de 3
remuneraţii brute;
c) directorul general poate primi şi bonusuri, cu încadrarea în BVC sau printr-o hotărâre a
Consiliului de Administraţie.

Pentru anul 2017 situaţia veniturilor în casate de mebrii Consiliului de Administraţie al
R.A.G.C.L. şi de directorii executivi este următoarea:
Venituri din indemnizaţii ale membrilorC.A.
720 leii lună pentru trei persoane = 25.920 lei brut
Venituri din remuneraţii directori executivi
6.500 lei/lună x 12 luni = 78.000 lei brut
5.600 lei/lună x 12 luni = 67.200 lei brut
Total venituri directori executlvi pentru anul 2017: 145.200 lei brut
Facem precizarea că directorii executivi deşi sunt şi membri ai Consiliului de Administraţie al
RA.G.C.L. nu au beneficiat de indernnizaţia de membru al C.A. ci doar de remuneraţii salariale, nu au
beneficiat de indemnizaţia variabilă, alte bonificaţii sau alte avantaje salariale acordate administratorilor
şi directorilor.

