AVIZAT,
Consiliul de Administratie
Presedinte

NOTA
privind supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.N.
Nuclearelectrica S.A. a transferului, cu titlu gratuit, catre Consiliul Local Cernavoda, a unor
active cu caracter social, dezvoltate in cadrul fostului Program social de urgenţă pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din oraşul Cernavodă şi ale personalului de execuţie şi
exploatare a Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă

1.

Baza legala/Competenta de aprobare

1.1.
Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării:
art. 15 alin. 1 – „Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale
este acţionar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit şi cu
prioritate către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi către instituţii publice, şi
vânzarea acestora către orice altă persoană fizică sau juridică interesată, cu excepţia celor care au
fost revendicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările
ulterioare”.
1.2.

Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare (“Legea nr. 31/1990”).

1.3.
Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, anexa – cap.
III: „5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi
instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi
altele asemenea”.
1.4.
Art. 13 alin. 3 lit. n) din Actul Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN), coroborat
cu prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, care stabilesc ca Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului
Constitutiv.
2.

Prezentare a istoricului problemei

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 454 din data de 27 iunie 1991, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 297 BIS din data de 23 noiembrie 1992, modificata prin Hotararea Guvernului nr.
1081 din 2003, a fost aprobat Programul social de urgenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
din oraşul Cernavodă şi ale personalului de execuţie şi exploatare a Centralei Nuclearo-Electrice
Cernavodă („Programul social de urgenta”). Potrivit acestui program, lucrările prevăzute urmau a se
executa ca lucrări colaterale, aferente obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearo-Electrică
Cernavodă 5 x 700 MW" şi urmau a se finanţa din alocaţii de la bugetul de stat. Lucrările colaterale
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astfel executate urmau a fi transferate, fără plată, unor beneficiari de utilizare, mentionati ca atare in
cuprinsul actului normativ. Precizam ca, la data aparitiei acestui act normativ (1991), legislatia
romaneasca nu avea inca o reglementare a dreptului de proprietate in acord cu modificarile
constitutionale survenite dupa anul 1989, motiv pentru care actul normativ a operat cu notiunea de
„beneficiar de utilizare”, notiune care actualmente nu mai exista in legislatie (si care, chiar si in anul
1991, nu avea o definitie concreta). Anexa initiala a Hotararii Guvernului nr. 454/1991, cuprinzand
lista obiectivelor de investitii din cadrul Programului social si a beneficiarilor de utilizare ai acestora
a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1081/2003. Conform acestui din urma act normativ,
au fost nominalizati ca beneficiari de utilizare, in principal, Consiliul Local Cernavodă sau, dupa caz,
SNN, omitandu-se insa sa se actualizeze utilizarea notiunii de „beneficiar de utilizare” in acord cu
regimul juridic al dreptului de proprietate, instituit prin Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publica.
In esenta, in cazul majoritatii obiectivelor/obiectelor de investitii din cadrul Programului social de
urgenta, intrucat Hotararea Guvernului nr. 454/1991 a operat numai cu notiunea de „beneficiar de
utilizare”, la finalizarea si punerea in functiune a acestora, in absenta unor alte precizari legale, SNN,
entitatea care a derulat Programul social de urgenta, a procedat in felul urmator:
(i) Acele obiective/obiecte de investitii cu caracter social si pentru care, in cuprinsul Hotararii
Guvernului nr. 454/1991, era mentionat, drept beneficiar de utilizare, Consiliul Local Cernavoda, au
fost deja predate/transferate, fara plata, prin Protocol, Consiliului Local Cernavoda, fiind,
asadar, scoase din evidentele contabile ale SNN.
(ii) Acele obiective/obiecte de investitii care, si acestea, aveau caracter social dar pentru care
Hotararea Guvernului nr. 1081/2003 desemna drept beneficiar de utilizare SNN, au fost inregistrate
in evidentele contabile ale SNN in conturile special dedicate „patrimoniului public”, nefiind,
asadar, incluse nici in proprietatea SNN, nici in capitalul sau social. O parte dintre aceste bunuri a
fost folosita efectiv de catre SNN pana la punerea in functiune a Unitatii 2 - este cazul obiectelor de
investii „Internat” si „Cantina” din cadrul obiectivului de investitii „Liceu cu profil energetica
nucleara in orasul Cernavoda”, cu privire la care, odata cu finalizarea si punerea in functiune a
Unitatii 2, folosirea acestui obiectiv/obiect, de catre SNN, nu a mai fost necesara (la ora actuala,
Internatul este folosit, pe baza de contract de comodat, de catre Liceul Energetic din Cernavoda, aflat
sub autoritatea Consiliului Local Cernavoda iar Cantina a fost predata catre Consiliul Local
Cernavoda cu Protocol de Predare-Primire in anul 2008). In cazul altor obiecte de investitii (care, si
acestea, au un evident caracter social, intrucat deservesc, la ora actuala, numai Spitalul Local si
Policlinica din Cernavoda), respectiv obiectele de investitii „Alimentare cu apa potabila (rezervor 2 x
500 mc, conducta de aductiune)”, „Canalizare, Statie de refulare (colector menajer, statie de pompe
ape uzate, conducta de refulare)” si „Drum de acces, inclusiv zid de sprijin”, toate acestea faceau
parte, in conceptia initiala a Hotararii Guvernului nr. 454/1991, din obiectivul de investitii
„Ansamblu de locuinţe de serviciu, 800 apartamente – în oraşul Cernavodă pentru personalul de
execuţie şi exploatare, inclusiv dotările social-culturale şi lucrările tehnico-edilitare aferente”
(obiectiv in cazul caruia a fost stabilita SNN ca beneficiar de utilizare). In prezent, acest obiectiv de
investitii nu este finalizat si nici nu se estimeaza, la acest moment, ca va mai fi executat. Asadar,
obiectele de investitii anterior enumerate sunt singurele care au fost finalizate din cadrul obiectivului
„Ansamblu de locuinte de serviciu, 800 de apartamente” si vor ramane si singurele de acest fel, motiv
pentru care acestea ar trebui sa fie transferate Consiliului Local Cernavoda intrucat au, la acest
moment, o afectatiune exclusiv publica, fiind de interes local (de altfel, ca si in cazul Internatului, si
aceste obiecte de investitii sunt folosite, in prezent, de catre Consiliul Local Cernavoda).
Tinand cont de natura, scopul si destinatia acestor obiective de investitii, si anume de caracterul social
si de utilitatea, exclusiv pentru comunitatea locala din Cernavoda, la ora actuala nu se mai justifica,
pastrarea acestor active in proprietatea SNN, acestea, avand un puternic caracter social fiind necesar
transferul acestora in domeniul public al orasului Cernavoda si in administrarea Consiliului local
Cernavoda, in baza prevederilor art. 15 alin 1 din legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru
accelerarea privatizarii. Posibilitatea transferului cu titlu gratuit al acestor active catre autoritatile
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locale, precum si procedura corespunzatoare, sunt reglementate de Legea nr. 137/2002 privind unele
masuri pentru accelerarea privatizarii. Nu in ultimul rand, precizam ca situatia particulara a
bunurilor/obiectelor/obiectivelor apartinand Programului Social a fost mentionata in mod expres in
cuprinsul prospectului de emisiune intocmit cu ocazia listarii la BVB, in toamna anului 2013, a 10%
din capitalul social al SNN.
Trebuie mentionat faptul ca obiectivele/obiectele de investitii ce fac obiectul prezentei Note, fiind
realizate dupa anul 1990, nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 10/2001, privind retrocedarile,
neexistand niciun litigiu in curs cu privire la acestea.
3.
Impactul transferului, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social catre Consiliul Local
Cernavoda pe baza datelor la 29.02.2016
Transferul activelor incluse in contul de capitaluri propriu - “Patrimoniul public”
Urmatoarele active sunt incluse in contul de capitaluri proprii – “Patrimoniul public”
Denumire active

Sume evidentiate in contul Sume evidentiate in contul
de capitaluri proprii – de active – “Constructii”
“Patrimoniul public”
Elemente din obiectivul de investitii “Liceu cu profil energetica nucleara in orasul
Cernavoda”
“Internat aferent grup scolar
3.830.326,78
3.830.326,78
energetic Cernavoda P+3”
Elemente din obiectivul de investitii “Ansamblu de locuinte de serviciu, 800 apartamente
– in orasul Cernavoda..”
Alimentare cu apa potabila
1.132.314,43
1.132.314,43
(rezervor 2x 500 mc cota
+100; conducta de aductiune)
Canalizare, statie de refulare
335.793,59
335.793,59
Drum de acces inclusiv zid de
140.885,84
140.885,84
sprijin
TOTAL la 29.02.2016 (lei)
5.439.320,64
5.439.320,64
Transferul cu titlu gratuit al acestor active va avea urmatoarele efecte patrimoniale:
- Eliminarea contului de capitaluri proprii– “Patrimoniul public” cu suma de 5.439.320,64 lei;
- Reducerea activului – contul “Constructii” cu suma de 5.439.320,64 lei.
Reducerea nu influenteaza activul net contabil.
Consiliul Local Cernavoda a aprobat prin Hotararea nr. 165/11.06.2014 preluarea activelor cu
caracter social (Anexata).
4. Concluzii
Pentru SNN, la acest moment, nu se mai justifica pastrarea acestor active in patrimoniu si/sau, dupa
caz, in proprietate, acestea avand, asa cum s-a aratat mai inainte, un puternic caracter social, fiind
necesar transferul acestora in domeniul public al orasului Cernavoda si in administrarea Consiliului
Local Cernavoda, in baza prevederilor art. 15 alin 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri
pentru accelerarea privatizarii.
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5. Propuneri
i.

Fata de cele prezentate mai sus, in baza deciziei Consiliului de Administratie
nr.3778/23.03.2016, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea
transferului, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social prezentate in aceasta Nota
catre Consiliul Local Cernavoda
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