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Raportul anual al Comitetului de Nominalizare Rem u nera re

pentru anul 2OL6

l. Introducere

Comitetul de Nominali)are si Remunerare din cadrulConsiliului de Administra!ie alSC

Parking SA Piatra Neam! a fostinfiinlat prin Hoti16rea Consiliului de Administratie nr.

r/14.01..201.4.

lomitetul de Nominalizare gi Remunerare din cadrulConsiliului de Administralie alSC

Parking SA Piatra Neam! este un comitet permanent cu funclie consultativS, subordonat

direct Consiliuluide Administra!ie al SC Parking SA Piatra Neam!, avdnd atribu!ii de

evaluare, consultare gi elaborare de propuneri in domeniul nominalizdrii membrilor

Consiliului de Administratie, Directorului societitii, precum 9i a remuneririi acestora in

confor:mitate cu reglementdrile legale in vigoare. Comitetul de Nominalizare si Remunerare

din cadrul Consiliului de Administratie alSC Parking SA Piatra Neamt desfdsoari investigatii

gi elaboreazd recomanddri pentru Consiliul de Administra!ie in ceea ce priveste

remunerarea administratorilor, directorilor sau nominalizarea de candidali pentru diferitele

posturi de conducere.

Conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr.I09/2011, Comitetul de Nominalizare

pi Remunerare din cadrul Consiliului de Administralie alSC Parking SA Piatra Neam! are

obliga!ia de a prezenta Adundrii Generale a Ac!ionarilor un raport anualcu privire la

remunera!iile 9i alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului

f in a ncia r.

ll. Organizare

Comitetul de Nominalizare pi Remunerare din cadrul Consiliului de Administra!ie al SC

ParkingSA Piatra Neam! este compus din 3 membri desemnati dintre membrii neexecutivi

ai Consiliului de Administratie, respectiv: Popa Gabriel Cristian, Chebac Mihai, C6mpescu

sl



Gabriel. Mandatul membrilor acestui comitet este valabil pe perioada in care acestia au

calitatea de administratori neexecutiviin cadrulConsiliului de Administralie alSC Parking

SA.. Deciziilein cadrul Comitetulde Nominalizare gi Remunerare se iau cu majoritatea

simplS a membrilor participan!i la gedin!5 gi au, pentru Consiliul de Administra!ie, caracter

de recomandare, nefiind obligatorii. Fiecare membru al Comitetul de Nominalizare 9i

Remunerare din cadrul Consiliului de Administralie alSC Parking SA Piatra Neam! exprimd

un vot, respectiv ,,pentru", ,,impotriva" sau ,,abtinere". '

lf t. f nformatii conform prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr. LO9/Z0tt

Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 si 3 din OUG nr.'J,0912011, Comitetul de Nominalizare 9i

Remunerare din cadrul Consiliului de Administralie al SC Parking SA Piatra Neam! are

obligalia de a prezenta Adundrii Generale a Aclionarilor un raport anual cu privire la ''. 
i

remuneratiile gi alte avdntaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului

fina ncia r.

Administratorii si directorul SC Parking SA primesc, pentru activitatea desf55urat5, o

indemnizalie fixi lunari

lndemnizalia fixi pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobatd de Adunarea

GeneralS a Actionarilor.

, Membrii Consiliului de Administra!ie beneficiazd de o indemnizatie fixa neti lunard in

cuantum de 800lei.

Consiliul de Administralie al SC Parking SA a stabilit o indemnizalia fixi netd lunara pentru

director, care are incheiat un contract de mandat cu societatea, de 4.000 lei lunar

Totodata, Di rectoriu I be neficia zd de u rmdtoa re le ava ntaje ne bd negti :

i.. Dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului;

2. Dreptul de a b'eneficia,,in permanen!5, de magina de serviciu (ale cdrei costuri vorfi

suportate integral de societate), telefon de serviciu, laptop, biroticS, fax, logisticd,

papetdrie etc. precum si orice fel de alti aparaturd/echipamente/dotiri care sunt specifice

nivelului de reprezentare al funcliei de Director;

3. Dreptul de a beneficia de un spaliu cu funcliunea de birou, corespunzdtor poziliei sale de

Director, cu toate dotdrile gi facilitSlile corespunzdtoare;

4. Dreptul de a beneficia de asigurare pentru accidente de munca gi boli profesionale pe

cheltuiala societSlii;



5. Dreptul de a dispune de un fond de protocol din fondulde protocol alsocietd!ii aprobat

de Consiliul de Administratie;

6.Dreptul de a ise asigura un loc de munci corespunzdtor pregdtirii gi experienlei

profesionale (in baza unui contract individualde munca pe durata nedeterminata,incheiat

in condi!iile legii), precum si toate drepturile aferente acestui loc de muncd, conform

prevederilor legale gi/sau ale Contractului Colectiv de Muncd aplicabil societSlii, dupd

incetarea, din orice motive, a prezentului contract, respectiv dupd revocarea din aceasti

funclie din motive care nu !in de persoana sa .

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,

Chebac Mihai

CAmpescu Gabrie\


