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HOTARAREA Nr. 5/2018 

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
Societăţii „Uzina Mecanică SADU" S.A. filială a Companiei Naţionale 

Romarm S.A. adoptată în şedinţa din data de 20.06.2018 

în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, si a Statutului Societăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a Companiei 
Naţionale Romarm S.A., cu sediul social în Bumbesti-Jiu, str. Parângului, nr. 59, CUI: R014373832; 
J18/330/28.12.2001 ; 

în baza Actului constitutiv al Societăţii „Uzina Mccanică Sadu" S.A. filială a Companiei 
Naţionale Romarm S.A.; 

în temeiul Ordinului Ministrului Economiei 758/18.06.2018, precum si a Hotărârii nr. 45 din 
data de 19.06.2018, adoptată de către A.G.O.A. a C.N. „ROMARM " S.A; 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Socictăţii „Uzina Mecanică Sadu" S.A. filială a 
Companiei Naţionale R O M A R M S.A., întrunită în data dc 20.06.2018 la sediul Ministerului 
Economiei, cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Alina P E T R E , 

şi reprezentantului C.N. 
„ROMARM" S.A, domnul V L Ă D O I U LUIS, ( 

, după analizarea problemelor puse în discuţie conform ordinei de zi, în unanimitate 
dc voturi, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Având în vedere: 

Hotărârea Consiliului de Administraţie al C.N. R O M A R M S.A. nr. 7/2018, adoptată în 
şedinţa din data de 26.04.2018, prin care se avizează propunerile limitelor maxime de 
remunerare - remuneraţie fixă brută lunară pentru directorii generali şi membrii neexecutivi 
ai consiliilor de administraţie, conform anexei la Referatul nr. 1110/25.04.2018; 
Referatul nr. 1110/25.04.2018 privind stabilirea limitelor de remunerare a membrilor 
Consiliului de Administraţie şi directorilor generali la filialele C.N. ROMARM S.A.; 
Referatul nr. 1111/25.04.2018 privind avizarea/aprobarea politicii de remunerare la nivel 
C.N. R O M A R M S.A. aparat central şi filiale aplicabilă directorilor generali cu contract de 
mandat şi administratorilor; 
"Politica de remunerare la nivel C.N. R O M A R M S.A. aparat central şi filiale aplicabilă 
directorilor generali cu contract de mandat şi administratorilor neexecutivi"; 
Hotărârea nr. 3/2018 a Consiliului de Administraţie al Societăţii UZINA MECANICĂ 
SADU S.A., adoptată în şedinţa din data de 17.04.2018; 
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- Referat nr. 2565/17.04.2018 privind avizarea propunerilor privind nivelul remuneraţiei 
administratorilor şi Directorului General, conform O.G. nr. 26/2013, întocmit de filiala 
Societatea UZINA MECANICĂ SADU S.A.; 

Aprobarea limitei maxime a indemnizaţiei brute fixe lunare acordate Directorului general al 
filialei, care va fi în cuantum de 15.684 lei, reprezentând 75% din indemnizaţia Directorului general al 
C.N. ROMARM S.A., potrivit propunerii C.N. ROMARM S.A. avizată prin hotărârea nr. 7/2018 a 
Consiliului de Administraţie al companiei. Aceasta reprezintă unica formă de remuneraţie a 
Directorului General. La stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a Directorului General Consiliul de 
Administraţie al filialei UZINA MECANICĂ SADU S.A. se va asigura că aceasta este justificată în 
raport cu atribuţiile specifice ale Directorului General şi cu situaţia economico-financiară a Societăţii; 

Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de 
Administraţie, care va fi în cuantum de 3.100 lei; 

împuternicirea Directorului General al Societăţii UZINA MECANICĂ SADU S.A. în vederea 
efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul ducerii la îndeplinire a hotărârii 
A.G.O.A. şi înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerţului. 

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli revine Consiliului de Administraţie şi conducerii executive a filialei. 

Prevederile hotărârii A.G.A. adoptate ca urmare a exprimării votului acţionarilor, în cadrul 
prezentei şedinţe A.G.A., nu pot avea caracter retroactiv, respectiv limita maximă a indemnizaţiei 
fixe brute a Directorului General al Societăţii şi indemnizaţia brută fixă lunară a membrilor 
neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sunt aplicabile ulterior adoptării hotărârii A.G.A.; 

Art, 2. Reprezentantul Ministerului Economiei in A.G.O.A., solicită preşedintelui Consiliului de 
Administraţie să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A. si a procesului verbal. 
Transmiterea documentelor mai sus menţionate se va face în copie, in termen de cel mult 5 zile de la 
data finalizării acestora. 

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative şi 
conducerii executive a Socictatii Uzina Mecanică Sadu S.A. în conformitate cu hotărârea adoptată, 
conform legii, de acţionari în cadrul A.G.A. şi sub controlul corporativ al A.G.A. societăţii. 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

Secretar A.G.A. 

ANDREEA DĂ " lŢĂ 
g n 
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