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RAPORT
privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de administratie si
directorilor societatii in anul financiar 2015

In conformitate cu prevederile art.55 alin. 2 si 3 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare, comitetul de
nominalizare si remunerare elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje
acordate administratorilor si directorilor societatii in cursul anului financiar 2015.
Remunerarea administratorilor si directorilor, din cadrul societatii DRUMURI SI PODURI
LOCALE ALBA SA, in anul financiar 2015 , a avut la baza urmatoarele:
1. Prevederile OUG nr.109/2011, modificata si completata cu prevederile OUG nr.51/2013;
2. Hotararea nr. 5/11.09.2012 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
Administratorii si directorii au primit pentru activitatea desfasurata doar o indemnizatie fixa
lunara plafonata in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG nr.109/2011.
Indemnizatia fixa lunara primita, in cursul anului 2015, de catre membrii Consiliului de
Administratie a fost cea stabilita de catre mandatarul Judetului Alba in Adunarea Generala a
Actionarilor la societatea Drumuri si Poduri Locale Alba SA si a constat 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.
Indemnizatia fixa lunara primita, in cursul anului 2015, de catre directorii societatii Drumuri si
Poduri Locale Alba SA este cea stabilita de catre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie
si a reprezentat de 2,85 ori 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 februarie 2014 – ianuarie 2015 a fost de 1778 lei.
Indemnizatia fixa lunara primita de directorii societatii, care sunt si membri executivi ai
Consiliului de Administratie, a fost unica forma de remuneratie a acestora.
Directorii societatii si membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie nu au beneficiat de
bonusuri anuale sau alte avantaje banesti si nici de o schema de pensie suplimentara sau
anticipata.
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