
POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE 

A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI  

S.C. GOS – TRANS – COM SR.R.L. 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (denumita in continuare “OUG nr. 
109/2011”), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul 
sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin 
grija consiliului de administratie.  

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului din cadrul 
S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se bazeaza pe urmatoarele: 

 prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, valabile la data incheierii contractelor de mandat; 

 hotararea Consiliului local al oraşului Covasna nr. 28/05.04.2013 privind 
aprobarea contractelor de mandat ale  membrilor Consiliului de Administratie 

 hotararea Consiliului de Administratie al S.C. GOS – TRANS – COM SRL nr. 
4/16.04.2013 prin care s-a aprobat contractul  de mandat al Directorului General; 

 Contractele de administrare ale administratorilor si contractele de mandat ale 
administratorilor executivi; 

 Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si 
criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea 
Consiliului local al oraşului Covasna nr. 55/30.05.2013 

 Planul de management al Directorului general aprobat prin Hotararea 
Consiliului de Administratie nr. 14/21.06.2013 

 

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR 

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie beneficiaza de indemnizatia 
fixă lunara, stabilita prin contractele de mandat, incheiate cu reprezentantii nominalizati 
de CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA. 

În conformitate cu prev. art. 37 din OUG nr. 109/2011, aşa cum a fost modificat 
prin OUG nr. 51/2013: 

 
(2) ,,Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, sau după caz, a 

membrilor consiliului de supraveghere, este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi 
o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societăţii, 



o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de 
performanţă. 

(3) ,, Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăşi media pe 
ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară 
activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Satatistică anterior numirii.” 

 
Potrivit comunicatului Institutului Naţional de Statistica, câştigul mediu brut lunar din 
sectorul de Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a 
materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare în perioada februarie 
2012 – ianuarie 2013 a fost astfel: 
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 1447 1451 1507 1476 1483 1509 1515 1481 1514 1503 1610 1509 1500 
 
Potrivit Hotărârii Consiliului local al oraşului Covasna nr. 28/5.04.2013, membrii 

Consiliului de Administraţie al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. beneficiază de o 
indemnizaţie fixă brută de 250 lei/sedinta/lună. 

 

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL 

În conformitate cu prev. art. 37 din OUG nr. 109/2011, aşa cum a fost modificat 
prin OUG nr. 51/2013: 

(4) ,,Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi nu poate depăşi de 6 ori 
media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi 
desfăşoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Naţional de Satatistică anterior 
numirii.” 

Directorul General al  S.C GOS – TRANS – COM S.R.L. beneficiaza lunar de 
remuneratia fixă stabilita prin contractul incheiat cu Consiliul de Administratie.  

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 3/2013 directorul general 
beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară brută de 3.505 lei. 

 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

 


