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Adunarea Generală a Acţionarilor 
HOTĂRÂREA 

Nr.9
din 25.05.2022

in conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare 
şi a OUG n r .l09/2011 privind guvem anţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 111/2016, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a SC“Electrificare 
CFR”-SA., din data de 25.05.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Aprobă.
Având în vedere următoarele prevederi,

* a r t .î l î  alin,(2) lit.b) din Legea nr. 31/1990privind societăţile, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborat cu art. 29 alin.(î) şi art. 64 1 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr, 111/2016;

•  art. 13 alin,(4) lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.„Electrificare CFR”-SA, respectiv: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarele atribuţii:

a )  alege/numşte/revocă membri Consiliului de Administraţie şi încheie cu aceştia contracte de mandat, în 
condiţiile legii ”

•  Prelungirea duratei mandatului d-lul Cesa Petru cu încă două luni, ca membru provizoriu în 
Consiliul de Administraţie la SC „Electrificare CFR” -S A , precum  şi încheierea actului adiţional 
Ia Contractul de administrare nr. 02/27.01.2022, care să cuprindă clauze cu privire la prelungirea 
duratei m andatului m em brului provizoriu in Consiliul de Adm inistraţie al SC „Electrificare CFR”- 
SA cu încă două luni, respectiv până la data de 27.07.2022;

• Prelungirea duratei mandatului d-nei Hunvadi Monica cu încă două luni, ca membru provizoriu 
în Consiliul de Adm inistraţie la SC „Electrificare CFR” -S A , precum  şi încheierea actului 
adiţional la Contractul de administrare nr. 04/27.01.2022, care să cuprindă clauze cu privire la 
prelungirea duratei m andatului m em brului provizoriu in Consiliul de Adm inistraţie al SC 
„Electrificare CFR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 27.07.2022;

• Prelungirea duratei mandatului d-Iui Ungureanu Petre cu încă două luni, ca m embru provizoriu 
în  Consiliul de Administraţie Ia SC „Electrificare CFR” -S A , precum  şi încheierea actului 
adiţional Ia Contractul de administrare nr. 03/27.01.2022, care să cuprindă clauze cu privire Ia 
prelungirea duratei m andatului m em brului provizoriu in Consiliul de Adm inistraţie al SC 
„Electrificare C FR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 27.07.2022.

Art. 2. Aprobă, în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, form a actului 
adiţional Ia contractele de administrare, care vor fi încheiate cu m em brii provizorii ai Consiliului de 
Administraţie.



A rt. 3. Reprezentanţi împuterniciţi ai CNCF„CFR”-SA în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC 
„Electrificare CFR^-SA, sem nează în numele acţionarului actele adiţionale de prelungire la contractele de 
administrare pentru membrii provizorii cărora li se prelungeşte mandatul.

A rt. 4. M andatează , în temeiul art. 131 alin.4) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, D irec to ru l G enera l al societăţii pentru a îndeplini toate 
formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane, a hotărârii 
adoptate de către Acunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor 
persoane mandatul cu privire la îndeplinirea form alităţilor menţionate mai sus.

Reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. “Electrificare CFR”-S.A.
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---------------------------------------------------- 1----------- --- -̂-----------:------\ --- Î-----=--—


