
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind  avizarea Contractului de performanţă pe anul 2005, pentru conducătorul agentului economic 
Societatea comercială " Parcul Industrial Cugir "S.A. la care Consiliul judeţean Alba este acţionar 

unic. 
 
       Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 28 aprilie 2005; 
         Luând în dezbatere: 
                - Proiectul de hotărâre privind  avizarea Contractului de performanţă pe anul 2005, pentru 
conducătorul agentului economic Societatea comercială " Parcul Industrial Cugir "S.A. la care 
Consiliul judeţean Alba este acţionar unic, înregistrat sub nr,112 din 14 aprilie 2005, iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
           Văzând: 
                 - Avizul Comisiei de specialitate nr.1 – Comisia economică şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
                 - Contractul  de performanţă încheiat cu conducătorul Societăţii comerciale “ Parcul 
Industrial Cugir "S.A.; 
                 - Raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.3786 din 11 aprilie 2005 privind avizarea 
Contractului de performanţă pentru conducătorul Societăţii comerciale “Parcul Industrial Cugir”S.A. 
pe anul 2005; 
                 - Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.228/2004  prin care s-a desemnat în calitate de 
reprezentant al Societăţii comerciale "Parcul Industrial Cugir“ S.A. preşedintele Consiliului judeţean  
Alba, pentru încheierea contractului  de performanţă pe anul 2005; 
            Având în vedere: 
                  - prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.79/2001 privind 
întărirea disciplinei economico- financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar; 
           În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

 

HOTĂRÂRE 

         Art. unic. Se avizează Contractul de performanţă pe anul 2005 pentru conducătorul Societăţii 
comerciale “ Parcul Industrial Cugir "S.A. potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
        Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Prefecturii judeţului Alba; 
- Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir "S.A.; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 
                    PREŞEDINTE, 
               Ion Dumitrel                                                                                       
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                               SECTRTAR GENERAL 
                                                                                                    Mariana  Hurbean 
Alba Iulia , 28 aprilie 2005. 
Nr. 114 



                                                                                                          ANEXĂ  
                                                                                  la Hotărârea Consiliului judeţean Alba 
                                                                                        nr. 114 din 28 aprilie 2005 
 
 

CONTRACT  DE  PERFORMANŢĂ 
pe anul 2005 

 
 
 

                I    PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
     1.Reprezentantul desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor, domnul Ion Dumitrel, 
preşedintele Consiliului judetean  

şi 
     2.  Domnul ing.Muntean Emil Nicolae, domiciliat in Cugir str. Victoriei nr.4 ap.8, legitimat cu BI 
seria GT nr.660602 eliberat de Poliţia Cugir, în calitate de director al Societăţii comerciale " Parcul 
Industrial Cugir" S.A. cu sediul în oraşul Cugir, str. Victoriei nr.8A, înmatriculată la ORC  Alba 
Iulia sub nr.J 01/473/2002, atribut fical R, titulatura conturilor bancare: 2511050063A 6665 Eurom 
Banc S.A. Alba Iulia, 251101107011006777003 Banc Post Cugir şi 2511.1-3035.2/1 ROL BCR 
Cugir. 
 
                    II    OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art.1 – În urma acordului de voinţă intervenit între părţi il însărcinează pe directorul general 
cu îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul contract, 
în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă. 

 
                 III      DURATA CONTRACTULUI 
 
         Art.2 – Prezentul contract se încheie pe un termen echivalent cu termenul contractului 
individual de muncă al directorului general şi se revizuieşte anual, in termen de 30 de zile de la data 
aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC “Parcul Industrial Cugir" S.A. 

 
                 IV       DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DIRECTORULUI GENERAL 
 

Art. 3 – Directorul general are următoarele drepturi: 
(1) Primirea unui salariu de bază de 20.000.000 lei stabilit prin contractul individual de 

muncă, ţinându-se seama de volumul şi importanţa activităţii. Salariul de bază se majorează anual cu 
coeficientul de creştere salarială pe unitate conform contractului colectiv de muncă, dar nu mai mult 
de nivelul prevăzut de lege. 
         (2) Acordarea lunar, pe lângă salariul de bază, de sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de 
natură salarială în sumă de pana la 10% din salariul de bază. 



          (3) După aprobarea bilanţului contabil anual, condiţionat de realizarea obiectivelor şi a 
criteriilor prevăzute în lista anexă la prezentul contract, directorului general i se poate acorda un 
premiu anual  de 1(un)  salariu de bază lunar. 

(4) Drepturile salariale cuvenite directorului general se acordă integral, în fiecare lună, 
numai dacă obiectivele şi criteriile de performanţă fixate prin anexa la prezentul sunt îndeplinite 
cumulat de la data semnarii prezentului contract. Daca obiectivele si criteriile de performanta 
stabilite prin anexa la prezentul contract nu sunt indeplinite, drepturile salariale cuvenite directorului 
general se diminuează proporţional cu gradul de neîndeplinire a obiectivelor şi a criteriilor, dar nu 
mai mult de 30% din salariul de bază, excepţie făcând cazurile în care neîndeplinirile sunt justificate 
şi cauzele sunt independente de performanţele manageriale. 

(5) Drept de informare nelimitată asupra activităţii societăţii comerciale, având acces la toate 
documentele. 

(6) Decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de cazare, diurna, transport 
şi a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, în limitele 
stabilite prin legile în vigoare. 

(7) Folosinţa de autoturism, cu sau fără şofer, din dotarea societăţii comerciale, pentru 
deplasări în interesul serviciului. 

(8) Asigurarea pentru accidente de muncă, boli şi deces în legătură cu activitatea 
profesională. 

(9) Echipament de protecţie corespunzător profilului de activitate a societăţii comerciale. 
Art.4 – Directorul general are obligaţiile prevăzute de lege, în care sens este dator: 
(1) Să aducă la îndeplinire obiectivele şi criteriile de performanţă prevăzute în anexă, care 

face parte integrantă din prezentul contract. 
         ( 2) Sa duca la indeplinire prevederile art.1 -(1) din Ordinul nr.264/2002 privind aprobarea 
Instructiunilor de acordare si anulare a titlului de parc industrial; 

(3) Să transmită lunar Consiliului Judeţean Alba, până la 25 a fiecărei luni, situaţia privind 
cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară şi cumulat de la începutul anului, structura 
fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru directorul general şi situaţia obiectivelor şi a 
criteriilor de performanţă, însoţite de o analiză a cauzelor nerealizării acestora, dacă este cazul. 

(4) Să nu cesioneze prezentul contract altei persoane. 
(5) Să participe la cursuri de specializare organizate în ţară sau, după caz, în străinătate. 
Art.5 – Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.4, directorul general are la dispoziţie 

următoarele prerogative: 
       a)   Conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate a societăţii; 

 b) Selectează, angajează şi concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă; 
 c)   Negociază contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă; 

       d)    Reprezintă societatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; 
      e)  Încheie actele juridice, în numele şi pe seama societăţii comerciale, conform legii; 
      f)   Alte prerogative încredinţate de Consiliul de administraţie a societăţii, de Consiliul 

Judeţean Alba, după caz, sau prevăzute de lege; 



        g)  Încheie contracte de performanţă  cu persoanele care ocupă funcţii de conducere în 
cadrul societăţii; 

        h)  Urmăreşte modul de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite celorlalte persoane 
cu funcţii de conducere în cadrul societăţii. 

 
                      V .      OBLIGATIILE  ANGAJATORULUI 
 
           Art. 6  Conducatorii administratiei publice locale,dupa caz au urmatoarele obligatii: 
                  a) sa dispuna masuri pentru urmarirea lunara a executarii contractului de performanta, 
precum si pentru urmarirea modului de realizarea obiectivelor prevazute; 
                  b) sa  propuna masuri in cazul in care nu indeplinesc criteriile de performanta; 
                  c) sa comunice nivelul drepturilor banesti conducatorului agentului economic in caz de 
diminuare acestora de pina la 30% din salariul de baza.  
 

VI       DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
 

Art. 7 – Consiliul de administraţie are următoarele obligaţii: 
(1) Să asigure directorului general deplina libertate în conducerea, organizarea şi gestionarea 

activităţii societăţii comerciale, în limitele prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a societăţii şi de prezentul contract; 

(2) Să asigure directorului general toate drepturile cuvenite potrivit dispoziţiilor prezentului 
contract. 

Art.8 – Consiliul de administraţie are următoarele drepturi: 
(1) Să dispună măsuri de diminuare a drepturilor salariale ale directorului general, conform 

celor stabilite prin anexa la prezentul contract. 
 
               VII      OBIECTIVELE ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ 
 

Art.9 – Obiectivele şi criteriile de performanţă ale directorului general sunt cele prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul contract. 

 
    VIII    LOIALITATE, CONFIDENŢIALITATE 

 
Art.10 – Directorul general este obligat: 
(1) să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societăţii comerciale , 

comportându-se ca un bun manager. 
(2) Pe toată durata prezentului contract directorul general este obligat să păstreze 

confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii comerciale, care sunt 
prezentate cu acest caracter. 
 
               IX  RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
  



Art.11 – Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în 
prezentul contract părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare. Forţa majoră apără părţile de 
răspundere potrivit prevederilor Codului civil. 

Art.12 – Aprecierea activităţii directorului general se face prin analizarea gradului global de 
îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin anexa la prezentul contract. 
 
             X .       MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 

Art. 13 – Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu 
acordul ambelor părţi, prin act adiţional.  

 
            XI         ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

Art. 14 – Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta 
efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii: 
          (1) la data încetării contractului individual de muncă al directorului general; 
          (2) schimbarea din funcţie a directorului general; 
          (3) renunţarea directorului general la mandatul încredinţat; 
          (4) acordul de voinţă al părţilor semnatare; 
          (5) decesul; 
      (6) punerea sub interdicţie judecătorească a directorului general. 

În cazul încetării contractului, directorul general – cu excepţia cazului de la pct. (5) din 
prezentul articol, acesta este obligat să înapoieze de îndată unităţii SC “Parcul Industrial Cugir” SA 
toate actele şi documentele deţinute în exercitarea atribuţiilor sale. 

 
              XII      LITIGII 

 
Art.15 – Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 

clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, litigiile 
vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti de drept comun competente din Alba Iulia. 
 
             XIII     DISPOZIŢII  FINALE 
 

Art.16 – Directorul general are dreptul să solicite mediere, consultanţă sau alte măsuri de 
protecţie din partea autorităţilor locale, confederaţiei, federaţiei sau organizaţiei patronale sau 
profesionale din care face parte societatea comercială în soluţionarea situaţiilor conflictuale cu 
sindicatele sau cu alte organizaţii, autorităţi sau instituţii legal constituite. 

Art.17 – La încetarea contractului în condiţiile art.13, pct. (2), (3) ori (4) unitatea SC “ 
Parcul Industrial Cugir” SA la cerere fostul director general, îi va asigura un loc de muncă în 
societatea comercială pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale. 

Art.18 – Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Codului comercial şi 
ale Codului civil, aplicabile. 



Art.19 – Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi si dupa 
avizarea acestuia de catre Consiliul judetean Alba .Contractul se depune, împreună cu semnăturile 
părţilor, spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul 
unităţii SC “ Parcul Industrial Cugir” SA, în termen de 15 zile de la semnare. 
Încheiat astăzi, 14.04.2005/3903 
 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN ALBA   SC “ PARCUL INDUSTRIAL CUGIR” SA              
          PRESEDINTE,                                                   DIRECTOR GENERAL, 
                                                            
           Ion Dumitrel                   Ing. Emil Nicolae Muntean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        ANEXĂ  
                                                                       la Contractul de performanţă nr. 3903/14.04 2005 
                                                                                                               
 

 
OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2005 

 
 

Nr.crt. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 
ŞI OBIECTIVE 

UM TOTAL COEFICIENT 
DE 

IMPORTANŢĂ 
CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

    1          Rata rentabilităţii     %                     0,13                            0,40 
    2          Rata lichidităţii generale                             %                     1,15                            0,20 
    3          Rata rentabilităţii capitalului                       %                     0,15                            0,30 
    4          Cheltuieli totale la 1000 lei venituri            lei                 868,18                           0,10 
 
 

OBIECTIVE 
 

1 Creşterea numărului locurilor de muncă; 
2 Sporirea volumului investişiilor străine directe; 
3 Producerea de bunuri şi servicii competitive pe pieţele interne şi internaţionale; 
4 Desfăşurarea de activităţi  în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare regională. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


