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Nr.7387/27.06.2022 

         Avizat prin Decizie a 
Consiliului de Administratie nr…….. din data de ………., 

        
Presedinte Consiliul de Administratie 

                                    Minodor Teodor Chirica 
 

 
Nota privind aprobarea de catre Consiliul de Administratie  

a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN SA pentru aprobarea (i) prelungirii 
duratei contractului de mandat incheiat de dnul. George Sergiu Niculescu; (ii) Forma de Act Aditional 

ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat, care urmeaza sa fie semnat de societate cu 
administratorul provizoriu (iii) mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul 
provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost 

aprobate prin Hotararea AGOA nr. 5/28.04.2022. 
 
Avand in vedere urmatoarele aspecte:  
 Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 pprivind societatile, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990”), potrivit carora 
adunarea generala ordinara a actionarilor este competenta sa decida cu privire la 
alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie; 

 Prevederile art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 
109/2011”), potrivit carora „Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de 
adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie 
sau a actionarilor” 

 Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) si f) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data 
de 05.04.2021, potrivit carora „adunarea generala ordinara a actionarilor alege si 
revoca membrii Consiliului de Administrati si stabileste termenii si conditiile 
contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie ”; 

 prevederile art. 64 (1) alin. (3) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 
corporativa a întreprinderilor publice , cu modificarile ulterioare: „ (…) În caz de 
vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, 
inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea 
generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori 
provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit 
prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea 
publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de 
candidați (5) In situatiile prevãzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu 
posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.” 

 Faptul ca la data de 28,04,2022, prin hotararea AGA nr. 5/28.04.2022 dl. George Sergiu 
Niculescu a fost numit administrator provizoriu, cu un mandat de 4 luni, respectiv pana 
la data de 28.08.2022 inclusiv; 

 Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 27.06.2022, inregistrata 
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sub nr. 7398/27.06.2022. 
 

Supunem aprobarii Consiliului de Administratie al SNN convocarea Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor SNN, in vederea aprobarii: 
  

- prelungirii duratei contractului de mandat incheiat de dnul. George Sergiu Niculescu, in 
calitate de administrator provizoriu, cu 2 luni, incepand cu data de 29.08.2022 pana la 
data de 29.10.2022 inclusiv dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a 
administratorului in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv data de la care administratorul selectat isi incepe 
activitatea. Durata contractului de mandat poate fi prelungita numai in conditiile 
prelungirii mandatalui administratorului prin hotarare a Adunarii Generale a 
Actionarilor, in conditiile legii; 

- formei de Act Aditional ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat, care urmeaza 
sa fie semnat de societate cu administratorul provizoriu precum si mandatarea 
reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a 
semna in numele si pe seama societatii Actul Aditional la contractul de mandat al 
administratorului provizoriu; 

- mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de 
Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea 
AGOA nr. 5/28.04.2022. 
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