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ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A. 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 08/24.08.2020 

 

 Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., întrunită 

în Ședința Ordinară a Acționarilor din data de 24.08.2020, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2737/20.08.2020 privind 

mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A –  

Electrocentrale Grup S.A. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. a unor servicii 

juridice de consultanță generală care vizează, dar fără a se limita la acestea, următoarele activități: 

• Acordarea vizei de legalitate asupra contractelor, anterior încheierii acestora; 

• Formularea unor puncte de vedere juridice/opinii juridice cu privire la diverse aspecte 

ce interven în activitatea curentă a societății; 

• Consultanță fiscală generală; 

• Consultanță juridică pentru aspecte comerciale; 

• Consultanță juridică în specialitatea dreptului muncii; 

• Consultanță juridică în soluționarea diferendelor; 

• Redactare, amendare, negociere, încheiere de contracte de execuție lucrări, de prestări 

servicii, de furnizare produse; acorduri de asociere; contracte de asistență tehnică/mentenanță; 

convenții cu titlu oneros; contracte de vânzare – cumpărare; contracte de închiriere și asociere cu 

orice alte tipuri de contracte ce pot interveni; 

• Consultanță juridică acordată conducerii executive și administrative a societății cu 

privire la problemele legate de apărarea interesului Electrocentrale Grup S.A. în calitate de acționar 

unic al societății Electrocentrale Galați S.A., aflată în procedura insolvenței; 

• Consultanță juridică acordată conducerii executive și administrative a societății cu 

privire la implementarea și dezvoltarea, cu forțe proprii sau în asociere cu potențiali investitori, de 

proiecte investiționale pe amplasamentele disponibile ale Electrocentrale Grup S.A.; 

• Consultanță juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor, în cazurile de 

executare silită; 

• Consultanță juridică acordată conducerii executive și administrative a societății cu 

privire la oricare alte aspecte ce pot interveni în activitatea societății. 

Pentru aceste servicii juridice de consultanță generală se va încheia un contract cu o durată de 

3 luni, timp până la care societatea va organiza concursuri în vederea angajării de personal de 

specialitate în cadrul compartimentului juridic al societății. 

 

Art. 2. Aprobarea achiziționării de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. a unor servicii 

juridice de asistență juridică și reprezentare în următoarele dosare aflate pe rolul instanțelor de 

judecată: 

1) Dosar nr. 2712/113/2013, Tribunalul Brăila, Secția a IV – a Civilă; 

2) Dosar nr. 1284/3/2012, Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă; 
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3) Dosar nr. 63863/3/2011, Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă; 

4) Dosar nr. 9562/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă; 

5) Dosar nr. 41467/3/2016, Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă; 

6) Dosar nr. 8353/118/2016, Tribunalul Constanța, Secția a II – a Civilă. 

Pentru aceste servicii se vor încheia contracte de prestări servicii juridice de asistență juridică 

și reprezentare în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată a cărei perioadă este până la 

finalizarea procedurii de insolvență/faliment, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 

26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și 

de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cu 

respectarea dispozițiilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și a celorlalte 

dispoziții legale în vigoare aplicabile în domeniu. 

 

Art. 3. Aprobarea transmiterii de către Președintele Consiliului de Administrație  al 

Electrocentrale Grup S.A. la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului din cadrul 

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a Hotărârii A.G.O.A., a Procesului Verbal, 

precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie, în termen de cel mult 5 zile de 

la data finalizării acestora. 

 

 

 

CRĂIŢA – ANA BUCHERU 
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