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                                              POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE 
                      ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR DIN CADRUL SOCIETATII
                                             DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

              Preambul

             In conformitate cu prevederile art.39 alin.2 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare, politica si criteriile
de remunerare a administratorilor si directorilor, din cadrul societatilor administrate potrivit 
sistemul unitar, sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija 
consiliului de administratie.

            Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul societatii 
DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA se bazeaza pe urmatoarele:

           1. Prevederile OUG nr.109/2011, modificata si completata cu prevederile OUG 
nr.51/2013;
           2. Hotararea nr. 5/11.09.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarului unic- Consiliul
Judetean Alba, privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea 
indemnizatiilor.   
          3. Deciziiile Consiliului de Administratie nr. 7/19.03.2015 si nr.9/25.03.2015 privind 
numirile pentru functia de director general si functia de director economic si stabilirea 
indemnizatiilor.

         Criteriile de remunerare

         Administratorii si directorii primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa 
lunara plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG nr.109/2011.
        Indemnizatia fixa lunara pentru membrii Consiliului de Administratie este stabilita de catre 
mandatarul Judetului Alba in  Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Drumuri si Poduri 
Locale Alba SA.
        Indemnizatia fixa lunara pentru directorii societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA este 
stabilita de catre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.

       Criteriile si politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie

         Selectia si evaluarea candidatilor pentru ocuparea functiei de administrator al Societatii 
Drumuri si Poduri Locale Alba SA, s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art. 28 si art.29 
alin.2, alin.3, alin.7 si alin.8 din  OUG nr.109/2011.
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         Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie este formata  dintr-o 
indemnizatie fixa lunara stabilita in conformitate cu prevederile art.37 alin.3 din OUG 
nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si 
modificarile ulterioare.
           Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi a fost stabilita in raport cu indatoriile 
specifice, intr-un procent situat intre 30-35% din media pe ultimele 12 luni a castigului salarial 
mediu brut lunar din ramura „Constructii”,  comunicat de Institutul National de Statistica.             
          Castigul salarial mediu brut lunar din ramura „Constructii” pentru perioada august 2010 – 
iulie 2011 a fost de 1635 lei.
          

        Criteriile si politica de remunerare pentru directorii societatii

         Selectia si evaluarea candidatilor pentru ocuparea functiilor de director general si director 
economic al Societatii Drumuri si Poduri Locale Alba SA, s-a desfasurat in conformitate cu 
prevederile art. 35 din  OUG nr.109/2011.
         Remunerarea directorilor societatii a fost stabilita in conformitate cu prevederile art.37 
alin.4 si art.38 din  OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, 
cu completarile si modificarile ulterioare, care stipuleaza ca aceasta este stabilita de Consiliul 
de Administratie si este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori 
media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura „Constructii”, 
comunicat de Institutul National de Statistica si o componenta variabila constand intr-o cota de 
participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remuneratie pe 
baza indicatoriilor de performanta.  
          Directorilor societatii le-a fost stabilita  o indemnizatie fixa lunara , care reprezinta de 2,85
ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura „Constructii”, 
pentru perioada februarie 2014 – ianuarie 2015 a fost de 1778 lei.
        Indemnizatia fixa lunara stabilita pentru directorii societatii, care sunt si membri executivi 
ai Consiliului de Administratie, este unica forma de remuneratie a acestora.

         Directorii societatii si respectiv membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie nu 
beneficiaza  de bonusuri anuale sau alte avantaje banesti. 
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