s.c. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

S.A.

CONSILIUT DE ADMINISTRATIE
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Conform prevederilor art.55, alin.2 gi 3 ale OUG 109/2011 privind guvernanta corporativl a
intreprintlerilor publice, comitetul de nominalizare gi remunerare din cadrul consiliului de administra{ie
are obligalia de a elabora $i prezenta Adundrii Generale a Aclionarilor un raport anual cu privire la
remuneraliile gi alte avantaj€ acordate administratorilor 9i directorilor in cursul anului financiar.

in anul 2013, remunerafia acordati administratorilor a fost compusi doar din componenta fix5'
stabilitd prin IICL 841/18.12.2012.
Remuneralia acordati direcotorilor, in anul 2013, a fost compusi din componenta fixi stabiliti
prin hotlrirea Consiliului de Administralie nr. 5 din data 29.04.2013.
Indicatorii de performanti stabili{i in sarcina Consiliului de Administra{ie 9i a directorilor
societl{ii pentru anul 2013 s-au realizat dupi cum urneazd:
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qi directorilor nu li s-au acordat
componente variabile ale remunerafieio bonusuri anuale sau avantaje nebineqti, scheme de
pensii suplimentare sau anticipate.

in anul 2013, membrilor Consiliului de Administra{ie

Contractele administratorilor sunt incheiate pe o perioadi de patru ani, incep6nd cu data
de 18.12.2012, nu prevdd perioadd de preaviz qi nici daune interese in cazul denuntirii
unilaterale a contractelor.

Contractul directorului general este incheiat pe o perioadi de patru ani, incepind cu data
rle 01.05.2013, prevede o perioadi de preaviz de cincisprezece zile in cazul denunfirii unialterale
a acestuia gi nu prevede daune interese.
Contractele directorului tehnic qi economic sunt incheiat pe o perioadi nedeterminati, cu
posibilitatea revocirii acestora de citre Consiliul de Administra(ie qi nu prevdd perioadi de
preaviz qi daune interese.
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