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Nivelul indemnizațiilor, salariilor și primelor  
acordate de către Amenajare Edilitara S5 SA 

 
Indemnizațiile Directorului General, Directorului General Adjunct și a 

Membrilor Consiliului de Administrație sunt stabilite conform OUG 109/2011 Art 
8, Art 21, Art 37, Art 38 si Art 39 și Legea nr.31/1990 privind societătile 
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Art.111 alin.(2) lit.c), art.142, 
alin.(2), lit.c), Art.153^18, alin.(1), Art.153^18, alin.(4), astfel: 

 Remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație si a 
directorilor este formată dintr-o idemnizație fixă lunară și o componentă 
variabilă.  

 Idemnizația fixă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu 
poate depăsi de două ori media pe ultimele 12 luni a câstigului salarial mediu 
brut lunar pentru activitatea desfăsurată conform obiectului principal de 
activitate înregistrat de Companie, la nivel de clasă, conform clasificației 
activitătilor din economia național, comunicat de Institutul Național de 
Statistică. 

 Indemnizatia fixa a directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi 
nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu 
brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de 
activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației 
activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de 
Statistică. 

 Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă 
financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a 
acţionarilor. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu 
poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare. 

 

Legat de remunerația Directorilor / Șefilor Serviciu / Șefilor Secție, angajați ai 
societății cu contract de munca - salariile brute alea acestora se încadrează in 
pragurile de mai jos stabilite in baza statului de funcții aprobat prin Decizia CA nr 
5/08.02.2022. 

 

Functia  Salariu net minim  Salariu net maxim  

Directori 4.021 9.360 

Sef Servicu 3.071 7.020 

Sef Sectie/birou 2.925 7.020 
 

 In decursul anului 2021 si 2022 nu au fost acordate prime. 

 

Director Economic 
Cristina Pitulan 


