
 
ACT ADITIONAL NR. 1 LA  

 CONTRACTUL  DE  ADMINISTRATIE NR.....  
 
Intre 
Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. („SNN”), societate natională administrată în sistem 
unitar, cu sediul social în Bucuresti, str. Polona nr. 65, sectorul 1, având CUI 10874881, CIF 
RO10874881, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub 
nr. J40/7403/1998, cont IBAN RO94RNCB0072049718520001, deschis la Banca Comerciala 
Romana sector 1, reprezentată de  ...... , desemnat de Adunarea Generala Ordinara prin Hotararea 
nr.........., în calitate de mandant, numita in continuare („Societatea” sau „SNN”), 
 
si 
 
Domnul/Doamna ...............,  
cetatean roman, nascut la data de ...................in........................, domiciliat in............................, 
posesor al ...... seria ...... nr. ...... eliberata de............., la data de.........., CNP................., in calitate 
de administrator neexecutiv („Administrator"). 

 
Avand in vedere urmatoarele: 

 
• Faptul ca intre domnul/doamna .......  si Societate a fost incheiat contractul de administratie 

nr……in data de 24.08.2017, pentru un mandat provizoriu de 4 luni, valabil pana la data 
de 27.12.2017; 

• Faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. ........ a Societatii 
au fost aprobate: 

i) prelungirea duratei mandatului domnului/doamnei………..cu o perioada de 2 
luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017 in conformitate cu prevederile art. 641  
alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
ii) indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de 
Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu 
brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate 
inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei 
activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica 
anterior numirii; 

• Articolul 6 din contractul de administratie potrivit caruia durata contractul de administratie 
poate fi prelungita numai in conditiile prelungirii mandatului administratorului prin hotarare 
AGA, în condițiile legii. 

• Articolul 30 din contractul de administratie potrivit caruia contractul de administratie 
poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor semnatare, exprimat printr-un act 
aditional. 

 
Partile convin urmatoarele: 
 
Art.1.  Se completeaza art. 6. din contractul de administratie cu urmatorul alineat: 
 „Contractul de administratie se prelungeste cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 
2017 pana la data de 28 februarie 2018, sub conditia acceptarii functiei de catre administratorul ales.” 



 
Art. 2. Art. 15 din contractul de administratie nr. ….. se modifica dupa cum urmeaza: 
 
„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 in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate 
inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, , 
comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.” 

 
 
Celelalte prevederi ale Contractului de administratie nr. ……………… raman neschimbate. 
Prezentul act aditional a fost incheiat azi …………………, in 3 (trei) exemplare originale si face 
parte integranta din contractul de administratie mentionat. 
 
 
Societatea      Administrator  
Prin:    


