
Guvernul României 

 
  Hotărâre nr. 1580/2003 

 
din 23/12/2003 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05/01/2004 
 
privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Producere 
a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. - 
Sucursala "Electrocentrale Galaţi" şi înfiinţarea Societăţii 

Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a 
Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi 

Termice "Termoelectrica" - S.A. 
 

  

 

    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţie, republicată,  

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

   Art. 1. - Se înfiinţează Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii 

Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., prin 

reorganizarea Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galaţi" 

care se desfiinţează.  

   Art. 2. - Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A., persoană juridică română, se 

organizează ca societate comercială pe acţiuni şi funcţionează potrivit legii şi statutului propriu 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art. 3. - Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. are ca obiect principal de 

activitate producerea de energie electrică şi termică.  

   Art. 4. - (1) Capitalul social al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. se 

constituie prin preluarea părţii din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei 

Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. aferent Sucursalei "Electrocentrale Galaţi" pe baza 

situaţiilor financiare întocmite la data de 30 noiembrie 2003. Transmiterea activului şi pasivului 

se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 10 zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri.  

   (2) Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. este de 

1.226.326.900.000 lei, integral vărsat la data înfiinţării, şi este împărţit în 12.263.269 acţiuni 

nominative, emise în formă dematerializată, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, 

constituindu-se prin preluarea unei părţi din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.  

   (3) Capitalul social al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. este deţinut în 

întregime de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice 

"Termoelectrica" - S.A. în calitate de acţionar unic, iar acţiunile deţinute la filiala înfiinţată 

potrivit art. 1 constituie proprietatea acesteia.  

   Art. 5. - (1) Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. va prelua toate drepturile şi 

va fi ţinută de toate obligaţiile Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi 

Termice "Termoelectrica" - S.A. aferente Sucursalei "Electrocentrale Galaţi".  

   (2) Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. se substituie în toate drepturile şi 

obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei 



Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. aferente Sucursalei "Electrocentrale Galaţi" cu 

terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti.  

   (3) Convenţiile încheiate de Sucursala "Electrocentrale Galaţi" rămân valabile şi vor fi derulate 

de către societatea înfiinţată potrivit prezentei hotărâri, preluarea acestora urmând să se facă pe 

baza protocolului de predare-preluare.  

   (4) Serviciul datoriei rezultat din împrumuturi pentru care Societatea Comercială de Producere 

a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. este beneficiar, pentru finanţarea 

achiziţionării de combustibil tehnologic, precum şi pentru investiţii, se preia de către filiala 

prevăzută la art. 1 proporţional cu valoarea utilizată de către acesta, în termen de 10 zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

   Art. 6. - (1) Personalul aferent Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi 

Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galaţi" se preia de Societatea 

Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A.  

   (2) Contractul colectiv de muncă încheiat de Societatea Comercială de Producere a Energiei 

Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. rămâne în vigoare până la încheierea noului contract 

colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale.  

   Art. 7. - (1) Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. este condusă de adunarea 

generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii acţionarului unic, şi este administrată de 

consiliul de administraţie.  

   (2) Adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. 

este formată din 3 membri care sunt numiţi şi revocaţi de Adunarea generală a acţionarilor a 

Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., în 

baza mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului.  

   (3) Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. este 

format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Consiliul de 

administraţie este numit şi revocat de Adunarea generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale 

"Electrocentrale Galaţi" - S.A., în baza mandatului acordat de către Adunarea generală a 

acţionarilor a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice 

"Termoelectrica" - S.A. în temeiul ordinului de mandatare emis de ministrul economiei şi 

comerţului.  

   (4) Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - 

S.A. poate fi şi directorul general al acesteia.  

   Art. 8. - (1) Terenurile aferente Sucursalei "Electrocentrale Galaţi" pentru care la data adoptării 

prezentei hotărâri nu au fost eliberate certificatele de atestare a dreptului de proprietate, după 

înfiinţarea Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A. şi ca urmare a obţinerii 

certificatelor de atestare a dreptului de proprietate de către Societatea Comercială de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., vor constitui aport în natură al statului la 

capitalul social al Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice 

"Termoelectrica" - S.A. şi, în mod corespunzător, vor constitui aport în natură al Societăţii 

Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. la capitalul 

social al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A.  

   (2) Documentaţia necesară obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate va fi 

întocmită de Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A.  

   Art. 9. - Filiala înfiinţată potrivit prezentei hotărâri va obţine în termen de 90 de zile de la 

înfiinţare licenţe proprii de producere şi furnizare. Până la obţinerea acestor licenţe, în condiţiile 



legii, va opera în baza licenţelor deţinute de Societatea Comercială de Producere a Energiei 

Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.  

   Art. 10. - (1) Aprovizionarea cu combustibil a Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - 

S.A. se asigură până la data de 30 martie 2004 de către Societatea Comercială de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. pe bază de contracte comerciale încheiate 

între părţi.  

   (2) Plata furnizorilor de combustibil se va face de către Societatea Comercială de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Societatea Comercială "Electrocentrale 

Galaţi" - S.A. are obligaţia să asigure sursele financiare pentru plata combustibilului la preţul de 

achiziţie din contractele încheiate cu furnizorii.  

   (3) Plata furnizorilor de combustibil se va putea face de Societatea Comercială de Producere a 

Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi din creditul contractat conform Hotărârii 

Guvernului nr. 877/2003, urmând ca după încheierea tragerilor din acest credit să se încheie un 

act adiţional la protocolul de predare-primire pentru preluarea serviciului datoriei rezultat din 

acest împrumut proporţional cu valoarea utilizată pentru Societatea Comercială "Electrocentrale 

Galaţi" - S.A.  

   Art. 11. - În situaţia în care Societatea Comercială "Electrocentrale Galaţi" - S.A. se 

privatizează, instituţia publică implicată în procesul de privatizare va solicita creditorilor bugetari 

acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 

accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.  

   Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 privind reorganizarea Societăţii Comerciale de 

Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. şi funcţionarea unor societăţi 

comerciale în domeniul energetic, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9 ianuarie 2003.  

 

    PRIM-MINISTRU 

ADRIAN NĂSTASE  

     
                                                     Contrasemnează: 

                                                     ─────────────── 

                                          p. Ministrul economiei şi comerţului, 

                                                      Mihai Berinde, 

                                                     secretar de stat 

                                             p. Ministrul finanţelor publice, 

                                                   Gheorghe Gherghina, 

                                                     secretar de stat 

  
 

    Bucureşti, 23 decembrie 2003.  

    Nr. 1.580.  

 

   ANEXĂ 

   

    STATUT 

al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A.  

 


