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Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 26/27 aprilie 2023, ora 12:00, la sediul 

societății, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 

 13 aprilie 2023 (data de referinţă) 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi : 

 

„Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 

2023, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare 

anuale.” 

 

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor este abilitată să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul financiar în curs 

membrilor Consiliului de Administraţie, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;  

 

În conformitate cu prevederile art. 15318 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 

(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere 

este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. 

(2) Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului 

de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul organului respectiv, precum şi 

remuneraţia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul 

dualist, sunt stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. 

Actul constitutiv sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor 

remuneraţiilor acordate în acest fel. 

 

Consiliul de Administrație propune majorarea remunerației nete a membrilor Consiliului de 

Administrație de la suma de 1.450 lei/lunar la 1.500 lei net/lunar. Se propune totodată 

menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte 

al Consiliului de Administrație la nivelul anului precedent, de 1.000 lei net/lunar.  

 

Remunerațiile astfel stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor fi 

valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale. 
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