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ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A. 

 
 

 
HOTĂRÂREA nr. 07/03.09.2021 

 
 Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită 
în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 03.09.2021, la sediul Societății Electrocentrale Grup 
S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etaj 1, București, Sector 2, convocată în temeiul Actului Constitutiv 
al Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., a Legii Societăților nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și având în vedere: 
• Ordinul Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 privind mandatarea reprezentantului 
Ministerului Energiei în A.G.A –  Electrocentrale Grup S.A. 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Aprobarea închirierii spațiilor de birouri deținute de către Electrocentrale Grup S.A. 

la etajul 1 și 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, București, Sector 2, prin încheierea unor 
contracte de închiriere cu diverse persoane juridice/fizice interesate, pe o perioadă de până la 5 
(cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acte adiționale, având ca obiect închirierea integrală 
sau parțiala a spațiilor de birouri, în funcție de solicitările înregistrate. 

 
Art. 2. Aprobarea închirierii imobilului situat în Bd. Splaiul Independenței Nr. 202E, 

București, Sector 6,  împreuna cu toate bunurile aferente și a locurilor de parcare amenajate în 
incinta imobilului, prin încheierea unor contracte de închiriere cu diverse persoane juridice/fizice 
interesate, pe o perioadă de până la 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acte adiționale, 
având ca obiect închirierea integrală sau parțială a imobilului, în funcție de solicitările înregistrate. 

 
Art. 3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/Președintelui de ședință 

și a secretarului tehnic pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și 
pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea 
opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor, precum și pentru implementarea acesteia. Persoanele împuternicite pot delega altor 
persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. 
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