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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
Nr, 757 din 29.11. 2017
PROIECT DE RĂSPUNS

CĂ T R E,

Consiliul de

Administraţie

al SC Modern Calor SA

Str. Pacea nr. 43

Urmare adresei dvs. nr.13121101.l1.2017

Botoşani

înregistrată

la Consiliul Local

Botoşani

sub nr.de

mai sus, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu punctul 10.1 din anexa la UCL nr. 56 /09.03.2017, prin care s-a
aprobat Contractul de Mandat, remuneraţia administratorilor se stabileşte după cum urmează 
Remuneraţia este formată dintr-o indemnizaţiefixă şi o componentă variabilă.
Indemnizaţia fixă lunară este în valoare egală cu indemnizaţia
Consiliul loca] al municipiului Botoşani.( 1305 lei brut).

maximă

a unui consilier local din

Componenta variabilă a remuneraţiei , stabilită în baza selectării de către autoritatea publică
a celor mai potriviţi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari , în acord cu
metodologia aprobată prin normele legale în vigoare. va face obiectul unui act adiţional Ia contractul
de mandat.
tutelară

Având În vedere lista indicatorilor financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de Administrare
elaborat de membrii consiliului de administraţie şi aprobaţi de Adunarea Generală a Actionarilor prin
Hotărârea nr. 4/18.05.2017. se impune selectarea "celor mai potriviti indicatori" al căror grad de
Îndeplinire va fi evaluat şi care ulterior va sta la baza modalitătii de calcul a componentei variabile şi a
modalităţii de acordare a acesteia.
Pe baza propunerilor formulate de reprezentanţii acţionarului. Consiliul Loca] va aproba
modalitatea de calcul şi de acordare. precum şi va desemna reprezentanţii municipiului Botoşani în
AGA la se Modern Calor să semneze actele adiţionale la contractele de mandat.

PREŞEDINTE DE ŞEDlNTĂ,

Consilier,

Călin

George Bosovici

SECRETAR,
Oana Gina Georgescu

Primaria
Municipiului
Botoşani

impreunâ

dezvoltăm

oraşul'. . .

Nr.

757 din 20 ncicmhrie 2017
Punct de vedere referitor la solicitarea
Preşedintelui Consiliului

de

Administraţie al

se MODERN CALOR SA

Botoşani

in confurrnitate cu punctul ](J.1 din anexa la l l C]. nr. 56 /09.03.2017, prin care s-a aprobat
Contractul de Mandat,
rernunerutia administratoritur se stabileşte după cum urmează
Remuneratia este formată dintr·" indcmnizutic lhă şi o componentă variabilă.
Indemnivaiia li "a lunară este în \ diL'al\: cg()I~-\ cu inderunizatia maximă a unu: consilier local din
Consiliul local 81 municipiului Botoşani.: ] .'O:i Ici brut ).
Componenta variabilă a rcmuncrutiei . slabiliri! În baza sclcctării de către autoritatea
publică tutelară a celor mai potriviţi indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari , în
acord cu metodologia aprobată prin normele kgalc în vigoare , va face obiectul unui act adiţional la
contractul de mandat.
Având în vedere lista indicatorilor financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de
Administrare elaborat de membrii consiliului de administraţie şi aprobaţi de Adunarea Generală a
Actionarilor prin Hotărârca ne. 4 /1 S.05.:'O 17 . se impune selectarea "celor mai potriviti indicatori
.. al căror grud de îndeplinire va li evaluat şi care ulterior va sta la baza modalităţii de calcul <1
componentei variabile şi a modalităţii (il' acordare a ucestciu.
Pt' b'V.:'l propunerilor formulate de reprezentanţii actionarului. Consiliul local \<.1 aproba
modalitatea de calcul ~i de :lI...- ordarc. prccun: $1 \:1 desemna reprezentantii municipiului Botosani În
;\GA la se vlo.lcm Calor si! semneze ",lele adiţiuna!; la contractele de mandat.
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Către,

CONSILIUL LOCAL

BOTOŞANI

În atenţia reprezentanţilor În AG.A la MODERN CALOR SA Botoşani

Prin prezenta vă informăm că până la această dată nu a fost stabilit cuantumul
componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie ai societăţii.
Conform prevederilor ert. 37(2) din O.UG. nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 111/2705.2016, "componenta variabilă se stabileşte pe baza unor
indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a
actionarilor..", iar În conformitate cu prevederile art. 29(11) din acelaşi act normativ.
componenta variabilă se stabileşte prin act adiţional la contractul de mandat.
Prin Hotărârea nr. 4 din 18.05.2017 Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat
indicatorii financiari şi nefinanciari rezultaţi din Planul de administrare elaborat de membrii
consuiulu: de administraţie, conform prevederilor art. 30(1) din O U.G. nr 109/2011.
In adunarea generală ordinară din data de 21.09.2017 consiliul de administraţie a
prezentat propuneri privind componenta variabilă a remuneraţiei acestora dar reprezentanţii
acţionarului În adunarea generală nu au luat o hotărâre În legătură cu aceasta.
Având În vedere cele prezentate, solicităm să dispuneţi măsurile ce se impun pentru
ducerea la Îndeplinire a obligaţiei privind stabilirea, prin negociere, a componentei variabile a
remuneratiei membrilor consiliului de administraţie, În conformitate cu prevederile art, 37(2) din
OU.G. nr. 109/2011, şi semnarea actelor adiţionale la contractele de mandat.
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