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Adunarea Generală a Acţionarilor 
HOTĂRÂREA 

Nr. 04
din 06.03.2023

în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a intreprinderilor 
publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor a SC “Electrificare CFR"-SA., legal constituită şi întrunită în şedinţă 
la data de 06.03.2023, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art. 1. Aprobă, in conformitate cu prevederile Cap. IV art. 13 alin. (5) lit. m) din Actul 
Constitutiv al S.C.„Electrificare CFR ’- S.A, a prevederilor art. 204 alin. (1) din Lg. nr. 31/1990 
republicată cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din 
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare 
modificarea Actului Constitutiv al S.C.„Electrificare CFR"- S.A. după cum urmează:
- art. 13 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: „împuterniciţii mandataţi să reprezinte 
interesele Companiei în Adunarea Generală a Acponarilor sunt în număr de maximum 2 persoane, 
numi ti sau, după caz, revocaţi prin hotărâre a Adunării Generale a Ac donărilor a Companiei. ”
-  art. 17 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Societatea este administrată de un 
Consiliu de Administraţie format din 7 membri aleşi, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc 
condiţiile legale, potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţa a guvernului nr. 109/2011 privind 
guvemanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare. ”

Art. 2. Mandatează Directorul General al S.C.„Electrificare CFR”- S.A. in vederea semnării 
Actului Constitutiv actualizat al S.C.„Electrificare CFR"- S.A. si pentru a îndeplini toate 
formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii faţă de terţe persoane, a 
hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită 
va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. “Electrificare CFR”-S.A.
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