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POLITICA SI CRITERIILE  DE REMUNERARE A 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SD3 

SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. 
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I. PREAMBUL 

 

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, este persoană 

juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, 

parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 

J40/9896/2017, având CUI RO 37804020. 

  

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL este o societate 

cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată, precum si a 

imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin 

Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 

215/2001 a administrației publice locale. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 

SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3. 

 

  Obiectul principal de activitate al societatii SD3 SALUBRITATE SI 

DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 

3811. 

 

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare asa cum 

se regasesc de altfel in actul constitutiv. 

 

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislatia 

aplicabilă societătilor comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică 

administratiei publice locale, respectiv:  

• Legea nr. 31/1990, privind societătile comerciale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

• O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 

actualizată; 

• Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare;  

• Actul Constitutiv al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 

3 S.R.L 

• Hotararile Consiliului Local Sector 3 privind numirea  membrilor in Consiliul de 

Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. 
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II. DEFINIREA UNOR TERMENI SI EXPRESII 

 

 Consiliul de Administratie (CA)- organismul corporativ format din 

administratorii societatii; 

 

 Presedintele Consiliului de Administratie- membru in Consiliul de 

Administratie si administratorul societatii; 

 

 Remuneratie- plata in bani formata din indemnizatie fixa lunara si o componenta 

variabila stabilita cu respectarea prevederilor legale aplicabile, respectiv Legea nr. 

31/1990, OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016; 

 

 Indicatori de performanta financiari- instrumente de masurare a performantei, 

utilizate pentru a determina eficienta utilizarii resurselor  pentru generarea 

veniturilor, acoperirea costurilor si obtinerea profitului; 

 

 Indicatori de performanta nefinanciari- instrumente de masurare a 

performantei, care  determina cat de bine utilizeaza societatea resursele. 

 

 

III. PRINCIPIILE GENERALE ALE POLITICII DE REMUNERARE 

 

Scopul politicii de remunerare este acela de a oferi un cadru transparent prin care 

conducătorii societății sunt remunerați conform unor principii clare, menite să demonstreze 

alinirea intereselor persoanelor cu putere de decizie în societate si cu interesele 

asociatului unic. 

 

Obiectivele acestei politici constau in: 

o Stabilirea unor praguri de remunerare in limitele prevazute de lege; 

o Constituirea unui sistem de remunerare compus dintr-o remuneratie fixa 

lunara si o componenta variabila, acordata in functie de realizarea indicatorilor 

de performanta stabiliti in acord cu obiectivele strategice ale societatii si 

Planul de Administrare ale acesteia. 
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IV. COMPETENTE PRIVIND LUAREA DECIZIILOR PRIVIND 

POLITICA DE REMUNERARE 

A. Asociatul Unic: 

o Aproba modalitatea de remunerare pentru administratorii societatii 

(Membrii Consiliului de Administratie) ; 

o Stabileste nivelul remuneratiilor mebrilor Consiliului de Administratie, 

termenii si conditiile contractelor de mandat incheiat de societate cu 

acestia.  

 

B. Consiliul de Administratie: 

o Inainteaza propuneri catre Asociatul Unic privind politica de remunerare/ 

revizuirea acesteia, dupa caz. 

 

 

V. POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE ALE MEMBRILOR 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie al SD3 Salubritate si 

Deszapezire S3 S.R.L. stabilita de catre Asociatul Unic, in structura si limitele prevazute de 

art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, este 

formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, dupa cum urmeaza: 

 

- In cazul membrilor  consiliului de administraţie: 

o Primesc o remuneratie fixa lunara neta in cuantum de 2500 lei in 

conformitate cu HCL S3 nr. 144 din 28.04.2022. 

o Componenta variabila va fi stabilita in baza indicatorilor financiari si 

nefinanciari care vor fi aprobati prin hotarare de consiliu local, cu 

respectarea metodologiei prevazute din OUG nr. 109/2011 si HG nr. 

722/2016 . 

- In cazul Presedintelui consiliului de administraţie: 

o Remuneratia lunara fixa neta  este in cuantum de 12.000 lei conform HCL 

S3 nr. 203 din 28.03.2019. 

o Componenta variabila va fi stabilita in baza indicatorilor financiari si 

nefinanciari care vor fi aprobati prin hotarare de consiliu local, cu 
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respectarea metodologiei prevazute din OUG nr. 109/2011 si HG nr. 

722/2016 . 

 

VI. DISPOZITII FINALE 

 

Prezenta politica a fost emisa de catre Consiliul de Administratie al SD3 Salubritate si 

Deszapezire S3 S.R.L.. 

Politica  privind remunerarea poate fi revizuita si/ sau actualizate ori de cate ori este 

necesar cu respectarea reglementarilor legale. 

 

 

Președinte C.A . 

Corbuleanu Florentin 

 

Membru CA: 

Adrian Ionuț Nicolescu 

 

Membru CA: 

Andrei Grigoraș 

 

Membru CA: 

Silviu Huma 

   

Membru CA: 

Elena Pantazica 


