ACT ADIŢIONAL
Nr. … din data ___/____/_____
la CONTRACTUL DE ADMINISTRAȚIE Nr. ..../...........
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. ../….. prin care a fost aprobata
recalcularea indemnizatiilor fixe brute lunare ale membrilor Consiliului de Administrație
prevazute in contractele de administrație încheiate cu Societatea …….. S.A., 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 O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 Nota nr. .../.......... privind recalcularea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie al
S…;
partile convin a incheia prezentul Act aditional la Contractul de Mandat, ca urmare a acordului de
vointa exprimat de partile semnatare.
II. PARTILE CONTRACTANTE
SOCIETATEA ...
S.A., cu sediul in ..., Str. ...., nr....., jud. ..., înmatriculata la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul ... sub nr. J../.../...., C.U.I./C.I.F. RO ....... reprezentată de domnul
........, in calitate de MANDANT, (“Societatea”),
si
domnul ...., cetăţean roman, nascut in ..., sector .., la data de ../../..., cu domiciliul in ...., Sector ...., Str.
...., nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., identificat cu CI seria .., nr. ...., eliberat de SPCEP .. biroul nr...., la data de
../../...., CNP ......., în calitate de Membru al Consiliului de Administratie sau MANDATAR,
Denumite colectiv „Partile” si individual „Partea” / „Fiecare Parte”.
ART. 1. Se modifică art. .. din Contractul de Mandat nr. .../.././...şi va avea următorul conţinut:
“Mandatarul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta maxima pentru executarea mandatului
incredintat în cuantum de .... lei, astfel încât cuantumul remuneratiei brute să fie pus 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, în urma aplicării prevederilor OUG
nr. 79/2017”.
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ART. 2.
Prezentul Act Adițional se încheie în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 18 din O.U.G. nr.
90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene.
ART. 3.
Toate celelalte prevederi ale Contractului de Mandat rămân valabile și nemodificate.
ART. 4.
Părţile au negociat şi au încheiat prezentul Act Adiţional în trei exemplare originale în limba română,
din care două exemplare pentru MANDANT şi un exemplar pentru MANDATAR.

MANDANT,

MANDATAR,

..........

..........

(semnătura şi ştampilă)

(semnătura)
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