
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor  

furnizori de energie electrică din coordonarea Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea  

Societăţii Comerciale Electrica Furnizare S.A.  

 

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează societatea comercială pe acţiuni Societatea 

Comercială Electrica Furnizare S.A., cu sediul social în Strada Grigore 

Alexandrescu nr. 9, sector 1, Bucureşti, ca filială a Societăţii Comerciale  

“Electrica” - S.A., prin fuziunea următoarelor societăţi: Societatea Comercială 

Filiala de Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Furnizare Transilvania 

Nord” -  S.A., cu sediul social în Str. Memorandumului nr. 27 Cluj-Napoca, 

judeţul Cluj, Societatea Comercială Filiala de Furnizare a Energiei Electrice 

“Electrica Furnizare Transilvania Sud” - S.A., cu sediul social în Str. Pictor 

Luchian nr. 25 Braşov, judeţul Braşov şi Societatea Comercială Filiala de 

Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Furnizare Muntenia Nord” - S.A., cu 
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sediul social în Str. Gheorghe Doja nr. 37-39 Ploieşti, judeţul Prahova, 

societăţi care se dizolvă fără a intra în lichidare. 

(2) Înfiinţarea Societăţii Comerciale Electrica Furnizare S.A. se face în 

conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute 

de prezenta hotărâre, prin operaţiuni de fuziune prin contopire, în condiţiile 

art. 238 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a celor trei societăţi comerciale menţionate la alin. (1).  

Art. 2. Societatea Comercială prevăzută la art. 1, alin. (1) este persoană 

juridică română care se organizează ca societate comercială pe acţiuni şi 

funcţionează potrivit legii şi statutului propriu.

Art. 3.  Începând cu data la care operaţiunile de fuziune prevăzute la art.1 îşi 

produc efectele potrivit legii, Societatea Comercială Electrica Furnizare S.A. 

preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile fostelor societăţi 

comerciale supuse fuziunii, respectiv preia acele drepturi şi va fi ţinută de 

acele obligaţii aferente patrimoniilor care se transferă prin fuziune şi, de 

asemenea, se subrogă în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile 

juridice ale societăţilor participante cu terţii, inclusiv în litigiile în curs. 

Art. 4. - (1) Societatea Comercială Electrica Furnizare S.A. are ca obiect 

principal de activitate comercializarea de energie electrică, cod 3514, conform 

Clasificării activităţilor din economia naţională. 

(2) Societatea Comercială Electrica Furnizare S.A. poate desfăşura, 

complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de 

activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. 

(3) Transferul către Societatea Comercială Electrica Furnizare S.A. a 

drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi 

licenţele deţinute de societăţile comerciale care se reorganizează potrivit art. 3 

va opera de drept la data la care operaţiunea de fuziune îşi produce efectele 
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potrivit legii, fără a fi necesară obţinerea unui acord prealabil în acest sens al 

autorităţilor emitente, în condiţiile legii. 

(4) După înfiinţarea Societăţii Comerciale Electrica Furnizare S.A., autorităţile 

competente vor emite sau vor modifica, după caz, avizele, autorizaţiile, 

permisele şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii acestei societăţi, 

în maximum 30 de zile de la data solicitărilor primite în acest sens. 

(5) Societatea Comercială Electrica Furnizare S.A. va funcţiona pentru o 

perioadă de 30 de zile în baza licenţelor existente de furnizare ale filialelor ce 

fuzionează, perioadă în care trebuie să îşi obţină licenţa proprie în 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 5. Societatea Comercială Electrica Furnizare S.A. este condusă de 

Adunarea Generală a Acţionarilor constituită din reprezentanţii acţionarilor şi 

este administrată de Consiliul de Administraţie. Atribuţiile Adunării Generale 

a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie sunt cuprinse în statutul propriu. 

Art. 6. Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale Electrica 

Furnizare S.A este formată din 3 membri, care sunt numiţi şi revocaţi de 

fiecare acţionar în parte, în conformitate cu propriile proceduri interne. 

Art. 7. Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Electrica Furnizare 

S.A este format din 5 membri, care sunt numiţi şi revocaţi de către adunarea 

generală a acţionarilor a Societăţii Comerciale Electrica Furnizare S.A.

Art. 8. - (1) Personalul angajat în cadrul societăţilor care se desfiinţează, 

potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se preia de către societatea nou-

înfiinţată, beneficiind de prevederile art.169 şi art.170 din Legea nr. 53/2003 – 

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Contractul colectiv de muncă aplicabil anterior societăţilor comerciale care 

se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri rămâne în vigoare 

până la încheierea noului contract colectiv de muncă, în condiţiile legii, de 

către societatea comercială înfiinţată potrivit art. 1. 
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Art. 9. Hotărârea de Guvern nr. 675 din 28 iunie 2007 privind reorganizarea 

prin divizare parţială a societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a 

energiei electrice, filiale ale Societăţii Comerciale “Electrica” - S.A., publicată 

în Monitorul Oficial nr. 462 din 9 iulie 2007, se modifică în mod 

corespunzător. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

EMIL BOC 
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