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ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Electrocentrale Grup S.A. 

HOTARAREA nr. 12/29.05.2014 

Adunarea GeneraHi a Actionarilor societatii ELECTROCENTRALE GRUP 
' ' 

S.A, intrunita in ~edinta extraordinara a actionarilor din data de 29.05.2014, la 
sediul Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie, din str. Splaiul 
lndependentei, nr. 202 E, Sector 6, Bucure~ti, convocata potrivit prevederilor art. 121 
din Legea societatilor nr. 3111990, 

In temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 4861 05.11.2013 
modificat prin Ordinele Ministrului Delegat pentru Energie nr. 1481 28.02.2014 ~i 

1501 03.03.2014 de numire a reprezentantilor statului in Adunarea Generala a 
Actionarilor Societatii ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii nr. 311 1990 
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
~i avand in vedere: 
• Ordinul Minis-trului Delegat pentru Energie nr. 4531 28.05.2014 privind 
mandatarea reprezentanfilor Ministerului Economiei prin Departamentul pentru 
Energie zn A. G.A - Electrocentrale Grup S.A. 

HOTARA~TE 

Art.l. Aproba vanzarea prin licitatie deschisa cu strigare, a 3 (trei) active ale 
societatii, reprezentand 3 (trei) spatii comerciale situate in Municipiul Braila, Cartier 
Calara~i IV, Calea Calara~ilor, nr. 303, bloc B1, parter, judetul Braila, conform Notei 
nr. 23321 16.12.2013 avizata prin Hotararea C.A. nr. 131 17.12.2013, punctul 4, in 
urmatoarele conditii: 

' 
Vanzarea activelor se va face in conformitate cu prevederile OUG nr. 881 1997 

privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Legii nr. 137 I 2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Normelor metodologice de aplicare a 
acestora, aprobate prin HG nr. 577 I 2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
avand in vedere urmatoarele: 

a. Pretul de pomire al licitatiei cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, 
respectiv la un pret in urcare, avand in vedere pasul de licitatie, a activelor 
reprezentand 3 (trei) spatii comerciale, situate la parterul blocului de locuinte din 
Municipiul Braila, Cartier Calara~i IV, Calea Calara~ilor, nr. 303, bloc B1, Scara A, 
este de: 

• 250.000 lei fara TV A pentru Spatiul Comercial 1; 
• 89.000 lei fara TVA pentru Spatiul Comercial2; 
• 63.000 lei fara TVA pentru Spatiul Comercial 3; 



b. pasul de licitatie va fi de: 
• 12.500 lei pentru Spatiul Comercial1; 
• 4.450 lei pentru Spatiul Comercial 2; 
• 3.150 lei pentru Spatiul Comercial 3; 

c. garantia de participare la licitatie: 
• 7.500 lei pentru Spatiul Comercial 1; 
• 2.670 lei pentru Spatiul Comercial 2; 
• 1.890 lei pentru Spatiul Comercial3; 

d. taxa de participare la licitatie: 
• 1.000 lei pentru Spatiul Comercial 1; 
• 1. 000 lei pentru Spatiul Comercial 2; 
• 1. 000 lei pentru Spapul Comercial 3; 

e. contravaloare dosar prezentare: 500 lei pentru fiecare spatiu comercial, 
inclusiv TV A; 

f. dosarul de prezentare va fi intocmit de ditre Electrocentrale Grup S.A, in 
baza elementelor cuprinse in mandatul special ~i in conformitate cu prevederile art. 
110 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/ 1997 privind privatizarea 
socieiiitilor comerciale, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i Legii nr. 137/ 
2002 privind unel~ masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, aprobate prin HG nr. 577 I 2002, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
g. modalitatea de efectuare a publicitatii: anuntul de vanzare se va publica, pe o 

perioada de 4 zile lucratoare, consecutiv: intr-un cotidian national de larga circulatie 
( doua aparitii) ~i intr-un cotidian local ( doua aparitii); 

h. locul desra~urarii licitatiei: sediul Electrocentrale Grup S .A.: Bucure~ti, 
Bdul. Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2; 

i. componenta comisiei de licitatie - conform propunerii Electrocentrale Grup 
S.A. va fi compusa din 7 membri, astfel: 

• 4 reprezentanti din partea Electrocentrale Grup S.A, respectiv: 
- Iuliana DINU - Pre~edinte 

- Claudia PERA 
- Manuela HERESCU 
- Andreea Oana TONE 

• 3 membri reprezentanti din partea Departamentului pentru Energie, 
respectiv: 

- Angelica BOBE 
- Felicia SANDU 
- Aura Gabriela DUMITRU 

j. modalitatea de plata: integrala, in termen de 30 zile de la incheierea 
contractului de vanzare - cumparare, cu ordin de plata. Contractu! de vanzare -
cumparare se va incheia, in forma autentificata la notariat. Nerespectarea termenului 
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de plata conduce la pierderea garantiei de participare, iar licitatia este anulata de drept 
din acel moment; 

k. transferul dreptu1ui de proprietate se va efectua dupa incasarea pretului; 
I. persoanele imputemicite sa semneze contractele de vanzare - cumparare 

sunt: directorul general, directorul economic ~i consilierul juridic ai Electrocentrale 
Grup S.A, in forma autentica; 

m. sumele obtinute prin vanzarea acestor active vor fi utilizate conform 
prevederilor art. 26 din OUG m. 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, aprobata prin Legea m. 44/ 1998, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

n. asumarea de catre E1ectrocentra1e Grup S.A. Bucure~ti a responsabilitatilor 
in ceea ce prive~te faptul ca instrainarea activelor nu afecteaza patrimoniul societatii 
sau functionarea/ desra~urarea activitatii societatii. 

Raspunderea cu privire la evaluarea activelor ~i stabilirea valorilor 
corespunzatoare preturi1or de vanzare ale activelor revine evaluatorului S.C. DRS 
DARIAN S.R.L. 

Conduceri1e executiva ~i administrativa ale E1ectrocentrale Grup S .A. raspund 
de respectarea tuturor prevederilor legale privind vanzarea activelor, inclusiv cele 
privind destinatia sumelor obtinute din valorificarea acestora, cat ~i de respectarea 
dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 

Vanzarea activelor se va face numai in conditiile in care nu fac obiectul unor 
' 

notificaril actiuni in revendicare din partea fa~tilor proprietari pe dreptul comun sau 
in temeiul Legii m. 10/ 2001 privind regimul juridical unor imobile preluate in mod 
abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata ~i modificata prin 
Legea m. 247/ 2005, ~i nu au fost imegistrate astfel de notificari la unitatea 
depnatoare, autoritatile locale ~if sau institutia publica implicata. 

Conducerile executiva ~i administrativa ale Electrocentrale Grup S.A. sunt 
raspunzatoare pentru conditiile in care se va realiza vanzarea activelor, desra~urarea 
licitatiei, negocierea clauzelor contractuale, incheierea contractelor de vanzare -
cumparare astfel incat sa nu fie prejudiciata societatea ~i pentru respectarea 
prevederilor legale. Vanzarea activelor nu va avea ca efect diminuarea patrimoniului 
Electrocentrale Grup S.A. Bucure~ti. 

Pentru realitatea ~i actualitatea datelor ~i informatiilor comunicate care au stat 
la baza intocmirii Notei m. 42/ 21.05.2014, aprobata de Ministrul Delegat pentru 
Energie, precum ~i pentru respectarea prevederilor legale sunt raspunzatoare 
conducerile executiva ~i administrativa ale Electrocentrale Grup S.A. Bucure~ti. 

De necesitatea ~i oportunitatea vanzarii sunt raspunzatoare conducerile 
executiva ~i administrativa ale societatii. 

CRAITA- ANA BUCHERU~ 
RODICA GA VRILESCU- Secretar AGA 
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