
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Propunerea Consiliului de Administraţie privind limitele generale de remunerare 
pentru administratori şi a oricăror avantaje acordate în conformitate cu prevederile art. 

153^18 din Legea nr. 31/1990 republicată. 
 

 
În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Mecanica Ceahlău SA, societatea 

este administrată de 5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleşi de Adunarea 
Generală a Acţionarilor, care formează împreună Consiliul de Administraţie. 

Conform aceluiaşi act constitutiv Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte 
şi poate avea unul sau doi vicepreşedinţi. 

Întrucât Actul Constitutiv al SC Mecanica Ceahlău nu conţine prevederi privind 
remuneraţia administratorilor, este atributul Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu 
art. 153^18 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să 
stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie; remuneraţia suplimentară a 
membrilor CA cu funcţii specifice sau orice alte avantaje putând fi acordate de Consiliul de 
Administraţie în condiţiile în care acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale 
persoanelor respective şi cu situaţia economică a societăţii. 

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, AGOA din 26.04.2008, prin Hotărârea nr. 7 a 
aprobat o indemnizaţie lunară în sumă de 2000 lei brut lunar/persoană membrilor Consiliului de 
Administraţie care nu au contract de management iar AGOA din 29.06.2008, prin Hotărârea nr 6, 
a stabilit indemnizaţia lunară a Preşedintelui CA la suma de 2.300 lei. 

Având în vedere reducerea activităţii societăţii, AGOA din 12.12.2008, prin Hotărârea nr. 
2 a aprobat diminuarea cu 25 % a indemnizaţiilor membrilor CA înceând cu data de 01.01.2009, 
plata indemnizaţiilor urmând a se face în funcţie de gradul de realizare a performanţelor 
societăţii. 

Deşi, pe tot parcursul anului 2010 performanţele societăţii au fost net superioare anilor 
anteriori cât şi prevederilor Bugetului de Venituri şi Cheltuieli indemnizaţia membrilor CA a 
rămas, în continuare, diminuată cu 25%.  

Având în vedere că societatea mai are de recuperat încă o parte însemnată din 
pierderea înregistrată în anii 2008 şi 2009 Consiliul de Administraţie propune acţionarilor 
păstrarea limitelor generale de remunerare pentru administratori la nivelul celor stabilite de 
AGOA din 12.12.2008. 
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