
DECIZIA nr. 21 
din 10 septembrie 2020 

privind majorarea indenizatiei cenzorilor 

A vând în vedere: 

- Prevederile art. 21 alin. 14 din Actului Constitutiv al Societăţii cu privire la organul de control 

al Societăţii; 

- Prevederile Legii nr. 3 l /1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Consiliul de Administratie al SC General Public Serv SA, in sedinta din data de 
10.09.2020, 

DECIDE: 

Art. 1 - Începând cu 1 septembrie 2020, se acordă o creştere a indemnizatiei cenzorilor de la 500 

de lei net la 750 lei net, respectiv 1282 lei brut. 

Art. 2 - Se aprobă încheierea actelor adiţionale la contractele de mandat nr. 05/17 .10.2011 al 

domnul losifaru Petre, contractul de mandat nr. 06/17. 10.20 I al doamnei Pagnejer Maria contractul 

de mandat nr. 1037/ 18.11.2016 al doamnei Panaitescu Nicoleta - Georgeta, confonn Anexei nr. 1, 

Anexa nr.2, si Anexa nr.3, părte integranta a prezentei decizii. 

- domnul Iosifaru Petre, legitimat cu CI seria IF, nr. 266447, C.N.P. 1551016400495, 

cetăţean român, născut în localitatea Corbeni, judeţul Argeş, la data de 16.10.1955, cu domiciliul în 

Buftea, str. Gării, nr.2D, judeţul Ilfov; 

- doamna Pagnejer Maria, legitimată cu CI seria IF, nr. 013185, C.N.P. 2530813034969, 

cetăţean român, născută în localitatea Făureşti , judeţul Maramureş, la data de 13.08.1953, cu 

domiciliul în oraşul Buftea, str. Mareşal Ion Antonescu, nr. 4, bl. 1, se. 1, ap. 6, judeţul Ilfov. 

- doamna Panaitescu Nicoleta - Georgeta, legitimată cu CI seria IF, nr. 588962, C.N.P. 

2731213471014, cetăţean român, născută în localitatea Bucureşti, sector 8, la data de 13.12.1973, 

cu domiciliul în oraşul Buftea, str. 23 August, nr.5, judeţul Ilfov. 

Art. 3 - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Decizii este în sarcina Consiliului de 

Administraţie şi a Directorului General al S.C. General Public Serv S.A. 
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