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      Anexa la Ordinul ministrului energiei nr.______________ 
 

ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE NR. __________ 

 

Încheiat astazi __________ 

I. Preambul 

Avand in vedere: 

- Prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si 

completarea unor acte normative si prorogarea unor termene („OUG nr. 90/2017”) potrivit carora 

„Remuneraţiile brute ale administratorilor şi directorilor prevăzute în contractele de mandat 

încheiate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile 

contribuţii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”; 

- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr…../31.01.2018 prin care a fost aprobata 

recalcularea indemnizatiilor fixe brute lunare ale administratorilor societatii prevazute in contractele 

de mandat incheiate cu SNN, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii, 

pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, 

cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza 

prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017; 

 

partile convin a incheia prezentul Act aditional la Contractul de Administratie, ca urmare a acordului de vointa 

exprimat de partile semnatare. 

 II. Partile contractante 

Art. 1. Societatea ............................................ societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul 

social in municipiul ............................, str. ..........................., nr....................., judetul ................................., 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ............................. sub nr. 

............................., CUI/CIF RO ..................................., cod  IBAN ................................................. deschis 

......................................., reprezentata de domnul _____, in calitate de mandant, („Societatea"), 

 

si 

 
domnul/doamna ___________________________________, cetatean roman, nascut la data de ________ in 
mun. ________, jud. ______, domiciliat in mun. ______, str. _______, nr.____ , bl. ______, ap. ______, 
jud. ______, posesor al CI seria ____ nr. _____, eliberata de _____, la data de ______, 
CNP______________, in calitate de administrator neexecutiv („Administrator"). 

file:///C:/Users/Yoga2/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198530/00144678.htm
file:///C:/Users/Yoga2/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198530/00178431.htm
file:///C:/Users/Yoga2/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198530/00172813.htm
file:///C:/Users/Yoga2/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198530/00189420.htm
file:///C:/Users/Yoga2/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198530/00172813.htm


 
 

2/2 

 

Art. I 

Art. 15 din Contractul de Administratie se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Administratorul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat 

în cuantum de _______________lei, egala cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu 

brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea Societatea, comunicat de Institutul National de 

Statistica, anterior numirii, recalculata in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data 

numirii, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, 

cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru 

modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile 

art. 18 din OUG nr. 90/2017. Indemnizatia este recalculata incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 

2018 inclusiv, pentru a asigura aceeasi indemnizatie neta lunara de care ar fi beneficiat Administratoril in 

lipsa efectelor OUG nr.79/2017 asupra indemnizatiei nete lunare.” 

Art. II 

Restul prevederilor Contractului de Administratie raman nemodificate.  

 
Drept pentru care am incheiat astazi________ , la sediul Societatii, in 2 (doua) exemplare originale, prezentul 
Act aditional la Contractul de Administratie nr..../....., partile declarand, totodata, ca au primit fiecare, cu ocazia 
semnarii prezentului Contract, cate un exemplar. 
 
 

 

Societatea,                                                                                                           

Prin:  
Administrator, 

.........................................................  

  

 

 

 


