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HOTĂRÂREA 

Consiliului de Administratie 

Nr. 6 

din 18.05.2021 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, actualizată prin Legea nr. 111/2016, 

Consiliul de Administraţie al S.C.”Electrificare CFR”- S.A., legal constituit, întrunit la data de 18.05.2021,  adoptă 

prezenta 
 

HOTĂRÂRE:  

           

Art.1. Aprobară necesitatea și oportunitatea încheierii Contractului de prestări servicii pentru o perioadă de un 

an, cu CN„Administrația Porturilor Maritime”-SA Constanța și mandatează Directorul General pentru semnarea 

acestuia.  

 

Art.2. Aprobară necesitatea și oportunitatea încheierii Contractului de prestări servicii pentru perioada 1 Iunie 

2021-31 Mai 2022 cu SNTFC”CFR Călători„-SA și mandatează Directorul General pentru semnarea acestuia.  
 

Art.3. Avizează structura organizatorică a S.C.„Electrificare CFR”- S.A. conf.prev.art.18(1) lit.f) din Actul 

Constitutiv, pentru a fi înaintată spre aprobare în AGA. 
 

Art.4. Avizează situațiile financiare anuale la 31.12.2020, conf.prev.art.18(1) lit.d) din Actul Constitutiv, pentru a 

fi înaintate spre aprobare în AGA, cu respectarea recomandărilor efectuate de către firma de audit extern, ce urmează 

a se efectua în cursul anului 2021, din care: 

- Reevaluarea imobilizărilor corporale ale societății, conf.OMFP 1802/2014-Termen: 31 octombrie 2021; 

- Actualizarea politicilor contabile ale societății, conform OMFP 1802/2014 si OMFP 2634/2015 Termen: 31 

iulie 2021;  

- Constituirea provizioanelor pentru creanțele incerte,( pct.89 alin.1,2 din OMFP 1802/2014) Termen: 31 iulie 

2021; 

- Restul recomandărilor din raportul auditorului independent Casa de Audit „Corvinia”S.R.L.-filiala Pitești, 

înregistrat sub nr. E2/62/18.05.2021, vor fi duse la îndeplinire până la sfârșitul anului 2021. 
 

Art.5. Se numesc, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

intreprinderilor  publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și 

completările ulterioare, coroborată cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii componenții ai comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al 

S.C.„Electrificare CFR”-S.A., astfel: 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare: 

- Moldovan Ramona                   - Președinte 

- Flutur Sorin –Georgel              - Membru 

- Stolnicu Liliana                       - Membru 

      Comitetul pentru Audit: 

- Stolnicu Liliana                       - Președinte 

- Moldovan Ramona                   - Membru 

- Flutur Sorin-Georgel               - Membru 
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Sorin-Georgel FLUTUR 
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