RAPORT DE REMUNERARE
AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2020

1. Cadrul legal:
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
- Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
consolidata
- Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a
unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare
simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE
şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.

2. Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie in anul 2020

Membrii Consiliului de Administratie ai Prefab SA au fost numiti prin Hotararea nr.
1/19.04.2017 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Durata mandatului: 4 ani.
Componenta Consiliului de Administratie in anul 2020 a fost urmatoarea :
1. Marian Petre Milut- presedinte
2. Valentin Marian Ionescu – membru
3. Anca Teodora Milut – membru

Contractele de mandat in numar de 3 , au o forma unitara :
- durata contractelor este de 4 ani, respectiv perioada: 23.06.2017-23.06.2021
- membrii consiliului au beneficiat de o remuneratie fixa , sub forma unei indemnizatii fixe
lunare/ sedinta , stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 2 din
29.04.2020.
In cursul anului 2020 au avut loc 8 sedinte ale Consiliului de Administratie al Prefab SA .
Membrii consiliului de administratie nu au beneficiat
variabila sau alte beneficii.

de indemnizatie cu componenta

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in anul 2020 :
- indemnizatii componenta fixa -suma bruta : 276.944 lei
- contributii la bugetul asigurarilor sociale :

98.792 lei

Nume si prenume

Functia

Indemnizatie bruta
fixa /lei an
184.624

Bonificatii
Suplimentare
0

Milut Petre Marian

Presedinte CA

Milut Anca Teodora

Membru

36.928

0

Ionescu Marian Valentin

Membru

36.928

0

3. Remunerarea membrilor Conducerii Executive in anul 2020:

Membrii conducerii executive sunt in numar de 3. Conducerea executive a fost confirmata prin
Hotararea nr.6 din 29.04.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
Conducerea Executiva in anul 2020 a fost formata din :
1 . Marian Petre Milut – Director General
2. Daniela Boitan – Director Economic cu atributii de Director General Adjunct
3. Adrian Buta – Director Energetic si Logistica
Directorii Executivi au domenii de expertiza diferite .
Membrii Conducerii Executive au beneficiat in anul 2020 de o remuneratie fixa , sub forma
unei indemnizatii fixe lunare, stabilita de catre Consiliul de Administratie.
Durata contractelor - nedeterminata

Membrii Conducerii Executive nu au beneficiat in anul 2020 de indemnizatie cu componenta
variabila sau alte beneficii.

Cheltuiala totala cu indemnizatiile Conducerii Executive in anul 2020 :
- indemnizatii componenta fixa - suma bruta : 652.312 lei:
- contributii la bugetul asigurarilor sociale :

138.514 lei

Nume
si prenume

Functia

1.Milut Petre Marian
2.Boitan Daniela
3.Buta Adrian

Director General
Director Economic DG Adj.
Director Energetic si Logistica

Indemnizatie
bruta fixa /lei an

Bonificatii
Suplimentare

359.988
186.600
105.724

0
0
0

In anul 2020 salariul mediu brut lunar pe Societate a fost in suma de aproximativ 3.900
lei/luna /angajat, respectiv 46.800lei/an/angajat.

4 .Parti afiliate: Prefab Invest SA
Prefab SA detine 99.9% din capitalul social al Prefab Invest SA.
Domnul Milut Petre Marian are functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Prefab
Invest SA , parte afiliata , beneficiind in anul 2020 de remuneratie fixa , sub forma unei
indemnizatii fixe lunare/ sedinta , dupa cum urmeaza :
- indemnizatii componenta fixa , primite in anul 2020- suma bruta : 256.410 lei
- contributii la bugetul asigurarilor sociale in anul 2020 :

106.410 lei.

Prezentul raport este intocmit in baza Legii nr.24/2017 si Legii nr. 158/2020 art.92 indice 1 si 2.
Incepand cu anul 2021 Societatea va aplica Politica de Remunerare supusa aprobarii AGA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Marian Petre Milut

