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Prezentarea raportului anual al  

Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administrație al 
Societății Gospodărire Urbană S.R.L. 

 
 
Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de 

Administrație al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. conține informații cu privire la remunerațiile și 
alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2017, potrivit 
prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 
aprobata prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

Societatea Gospodărire Urbană SRL, cu sediul social in mun. Galați, str. Traian nr. 246, jud. 
Galați, este o societate cu răspundere limitată, în subordinea Consiliului Local Galați, in calitate de 
asociat unic. 

In perioada ianuarie-martie 2017, Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. a fost administrată de 
un consiliu de administrație format din 7 membri, acesta încetându-si activitatea la sfârșitul lunii martie 
2017. 

Începând cu data de 27.06.2017, prin Hotărârea A.G.A. nr. 1, se numește un consiliu de 
administrație provizoriu, format din 7 membri, ce si-a desfășurat activitatea pana la finalul lunii 
decembrie 2017, însă nu au fost constituite la nivelul acestuia, comitetul de audit și nici comitetul de 
nominalizare și remunerare. 

Începând cu data, de 28.03.2018, prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/28.03.2018, se numește un nou 
Consiliu de Administrație. Prin decizia nr. 2/16.04.2018, în cadrul Consiliului de Administrație al 
Societății Gospodărire Urbană S.R.L. au fost constituite 2 comitete: un comitet de nominalizare și 
remunerare și un comitet de audit.  

Din componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aflat in funcție, fac parte următorii 
membri: Dl. Munteanu Viorel-Sebastian (Președinte), dl. Chicoș Gheorghe, dna. Nedelcu Cristina și dl. 
Eduard Naum.  

Potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, ”(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație 
elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și 
directorilor, respectiv (…) membrilor directoratului în cursul anului financiar.  

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă 
situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin. (1) și 
cuprinde cel puțin informații privind: 

a) Structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; 
b) Criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabila a remunerației, raportul 

dintre performanța realizată și remunerație; 
c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; 
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 
e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-

interese pentru revocare fără justă cauză”.  
Societatea a acordat administratorilor neexecutivi, în conformitate cu actele de numire și 

dispozițiile legale, aferent anului 2017, următoarele remunerații, corespunzător perioadei pentru care au 
fost deținute calitățile de administratori: 
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a. Consiliului de Administrație ce și-a desfășurat activitatea in perioada ianuarie-martie 2017: 
Calitatea 
deținută în 
cadrul 
organelor 
de 
administrar
e 

Nume și 
prenume 

Indemnizație fixă lunară brută Indemnizație 
anuală variabilă 
brută 

Total 
sume 
brute 
acordate Perioada Suma acordată (lei)/lună Perioa

da 
Suma 
acorda
tă 

Administrat
or 
neexecutiv 

Bacalum Silviu Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
Administrat
or 
neexecutiv 

Popa Tincuta Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
Administrat
or 
neexecutiv 

Serban 
Ecaterina Lidia 

Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
Administrat
or 
neexecutiv 

Bogean 
Octaviana 
Carmen 

Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
Administrat
or 
neexecutiv 

Simion Ionita Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
Administrat
or 
neexecutiv 

Borcea Ionel Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
Administrat
or 
neexecutiv 

Grecu Sorin Ianuarie 
- Martie 

Ianuarie-
Februarie 

927 - - 2.672 

Martie 818 
 
b. Consiliului de Administrație provizoriu ce și-a desfășurat activitatea in perioada 27.06.2018 

– decembrie 2018: 
Calitatea 
deținută în 
cadrul 
organelor de 
administrare 

Nume și 
prenume 

Indemnizație fixă lunară 
brută 

Indemnizație anuală 
variabilă brută 

Total sume 
brute acordate 

Perioada Suma 
acordată 
(lei)/lună 

Perioada Suma 
acordată 

Administrator 
neexecutiv 

Banciog 
Petrică 

27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 

Administrator 
neexecutiv 

Bogean 
Octaviana-
Carmen 

27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 

Administrator 
neexecutiv 

Candrea 
Laurențiu 

27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 

Administrator 
neexecutiv 

Codrescu 
Daniela 

27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 

Administrator 
neexecutiv 

Dima 
Mihai 
Iulian 

27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 
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Administrator 
neexecutiv 

Naum 
Eduard 

27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 

Administrator 
neexecutiv 

Vlad Ionel 27.06.2017-
decembrie 
2018 

1450 - - 10.150 

 
În ceea ce privește funcția de Director General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L., aceasta a 

fost ocupată astfel: 
Calitatea 
deținută în 
cadrul organelor 
de conducere 

Nume și 
prenume 

Indemnizație fixă lunară brută Indemnizație 
anuală 
variabilă brută 

Total 
sume 
brute 
acordate Perioada Suma acordată (lei)/lună Perio

ada 
Suma 
acorda
tă 

Director 
economic cu 
atribuții de 
Director General 

Podaru 
Tinca 

01.01.2017
-
13.03.2017 

 Nu a beneficiat de 
remunerație aferenta 
atribuțiilor de 
Director General. 

- - - 

Director General 
– contract 
individual de 
munca 

Ardean 
Bogdan 
Ionut 

14.03.2017
-
21.12.2017 

martie 5.376  - - 88.870 

Aprilie-
noiembrie 

9.512  

decembrie 7.398 
Director General 
– contract de 
mandat 

Ardean 
Bogdan 
Ionut 

22.12.2017
-
22.06.2018 

12.460/lu
na 
 

2.769 – luna 
decembrie 

- - 2.769 

 
Alte informații privind contractele de mandat:  

1. Directorul general, respectiv administratorii Societății Gospodărire Urbană S.R.L. nu au încasat 
în exercițiul financiar 2017 componenta variabilă a indemnizației deoarece nu au avut stabiliți 
indicatori de performanță financiar și nefinanciari.  

2. Directorul general, respectiv administratorii societății Gospodărire Urbană S.R.L. nu au 
beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate in exercițiul financiar 2017.  

3. În cadrul contractelor de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune-interese pentru 
revocare fără justă cauză.  

4. In aplicarea Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, remunerația obținută în 
temeiul contractului de mandat este asimilată salariului, din punct de vedere al obligațiilor ce 
decurg pentru director și societatea comercială din legislația privind sistemul public de pensii și 
alte drepturi sociale. 

 
Comitetul de nominalizare și remunerare 

 

Munteanu Viorel-Sebastian – Președinte comitet 

 

dl. Chicoș Gheorghe – membru comitet 

 

dna. Nedelcu Cristina – membru comitet 

 

dl. Eduard Naum – membru comitet 


