
 
 

 

 
 

ELECTROCENTRALE GRUP  S.A. 

 J40/14937/19.12.2012     CUI  RO 31028788 

Bld. Lacul Tei  Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania    Tel.: 0374.718.501   Fax: 0374.718.502 

office@electrocentralegrup.ro 
 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR Electrocentrale Grup S.A. 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 08/ 22.04.2019 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii ELECTROCENTRALE GRUP SA, 

întrunită în şedinţă ordinară a acţionarilor din data de 22.04.2019, la sediul Societăţii 

Electrocentrale Grup S.A., din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, Bucureşti, convocată în 

temeiul Actului Constitutiv al Societăţii ELECTROCENTRALE GRUP SA, a Legii 

societăţilor nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi având 

în vedere: 

 Ordinul Ministrului Energiei nr. 057/22.04.2019 privind mandatarea 

reprezentanţilor Ministerului Energiei  în A.G.A –  Electrocentrale Grup S.A. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobarea închirierii imobilului, situat în București, B-dul Splaiul 

Independenței nr. 202E, sector 6, către Ministerul Energiei, cu spațiile de birouri, având 

suprafața utilă de 3.390 mp și 10 locuri de parcare, amenajate în incinta imobilului, în 

condiţiile în care asupra acestui spaţiu nu există interdicţii de închiriere și nici nu este 

grevat cu sarcini, precum şi revendicări corespunzător prevederilor Legii nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare.  

Contractul de închiriere se va încheia începând cu data de 01.05.2019 până la 

data de 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional pe o perioadă de 4 

luni, începând cu data de 01.01.2020 până la data de 30.04.2020, în conformitate cu 

Hotărârea nr. 46/17.04.2019 a CA al Electrocentrale Grup SA.  

Chiria va fi stabilită la nivelul preţului practicat pe piaţa imobiliară pentru astfel 

de imobile şi pe principii economico-financiare, fără a produce pierderi Societăţii 

Electrocentrale Grup SA. 
 

Art. 2. Mandatarea conducerii executive a Electrocentrale Grup SA pentru 

semnarea Contractului de închiriere care urmează să fie încheiat cu Ministerul Energiei. 
 

Art. 3. Aprobarea transmiterii de către Preşedintele Consiliului de 

Administraţie  al Electrocentrale Grup SA la Direcţia Generală Privatizare şi 

Administrare a Participaţiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei a 

hotărârii AGOA, a procesului verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală 

adoptată. 

 

CRĂIŢA ANA BUCHERU 
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