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MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 175300 din 3.11.2021 

                                                                                            PROIECT AVIZAT  

                                                     SECRETARUL GENERAL  AL MUNICIPIULUI BACĂU,          

                                                                                  NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea 

contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu 

valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care 

Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi) 

 

       CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

        Având in vedere : 

 Adresa nr. 2473 din 29.10.2021 a Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău sub nr. 174142  din 29.10.2021; 

 Referatul nr. 175299 din 3.11.2021 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate 

Servicii Publice; 

 Expunerea de motive nr. 175301  din 3.11.2021  a Primarului Municipiului Bacău;  

 Raportul Direcției Juridice, nr. 175734/1 din 04.11.2021             

 Raportul Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Public, nr. 175734/2 din 

04.11.2021; 

 Dispoziţiile art. 120, ale art.121 şi ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 

privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Dispozitiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 şi 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA 

Bacau, aprobat prin HCL 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ; 



 Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 

197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare : 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor 

Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău  să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în  sedinţa 

Adunării Generale  Extraordinare a Acţionarilor, următoarele: 

1. Contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) pe o perioadă de 

12 luni, cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte 

bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi); 

2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra: 

- conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare; 

- depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la GARANTI 

BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA 

deține conturi)   

3. Mandatarea Directorului General și Directorului Financiar al Societății Thermoenergy 

Group SA Bacău   pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de actualizarea garanției 

PRE.      

Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, 

împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor, Unității Municipale 

pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice şi Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. 

Art. 3.  Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin  

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice.. 

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

 PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 175301 din 3.11.2021  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA 

Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară 

de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la 

alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi) 

 

 Participant la piaţa angro de energie electrică (producător, furnizor, operator de reţea, 

consumator eligibil), Thermoenergy Group SA are obligaţia să se înregistreze la Operatorul 

pieţei de echilibrare din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ca Parte Responsabilă cu 

Echilibrarea- PRE (pentru unul sau mai multe noduri de injecţie/extracţie/consum), sau să îşi 

transfere responsabilitatea echilibrării către un alt titular de licenţă înregistrat ca PRE. De 

asemenea ca titular de licenţă care exploatează sau reprezintă Unităţi/Consumuri Dispecerizabile 

trebuie să se înregistreze la Operatorul pieţei de echilibrare din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica 

S.A. ca Participant la Piaţa de Echilibrare. 

 Înregistrarea şi menţinerea înregistrării la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ca Participant la 

Piaţa de Echilibrare este condiţionată de constituirea unei Garanţii Financiare sub formă de 

Scrisoare de Garanţie Bancară emisă în favoarea C.N.T.E.E.Transelectrica SA cu perioadă de 

valabilitate de 12 luni. 

 Având în vedere că la data de 31.12.2021 Societăţii Thermoenergy Group SA îi expiră 

garanţia financiară a PRE-ului, în conformitate cu prevederile legale, este necesară prelungirea 

Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată, cu valoare de 50.000,00 lei. În caz de neconstituire, 

CNTEE Transelectrica SA va proceda la notificarea PRE cu privire la demararea procesului de 

revocare.  

 În acest sens este necesar mandatarea împuterniciţilor municipiului Bacău în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA să aprobe prelungirea 

pe o perioadă de 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei 



și mandatarea Directorului General și al Directorului Financiar pentru semnarea tuturor 

documentelor în acest sens. 

   În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group, 

Municipiul Bacău exercită toate drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Acţionarilor prin 

persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii. 

  Împuternicţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor se vor prezenta la 

toate şedintele convocate în baza legii şi a Actului Constitutiv al societăţii şi vor lua decizii în 

interesul acţionarului unic şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

          Pentru hotărâri care sunt de competenţa Adunării Generale Ordinare si/sau Extraordinare 

a Acţionarilor, împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor,vor 

solicita acţionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei. 

Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a sedinţei, iar împuterniciţii 

Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.  

 Faţă de cele expuse, am inţiat acest proiect de hotărâre, pe care vă rugăm doamnelor şi 

domnilor consilieri să-l adoptaţi în forma propusă. 

 

 

PRIMAR, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.M.P./Ex.2/DsXV-5 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII 

PUBLICE 

NR. 175734/2/04.11.2021                            

                                            RAPORTUL 

 Compartimentelor de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor 

Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 

Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a 

Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI 

BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA 

deține conturi) 

 În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group, 

Municipiul Bacău exercită toate drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Acţionarilor prin 

persoane împuternicite, desemnate prin Hotărâre a Consiliului Local, conform legii. 

  Împuternicţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor se vor prezenta la 

toate şedintele convocate în baza legii şi a Actului Constitutiv al societăţii şi vor lua decizii în 

interesul acţionarului unic şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

          Pentru hotărâri care sunt de competenţa Adunării Generale Ordinare si/sau Extraordinare 

a Acţionarilor, împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor,vor 

solicita acţionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei. 

Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a sedinţei, iar împuterniciţii 

Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu mandatul primit.  

 Analizând proiectul de hotărâre privind mandatarea împuternicitilor Municipiului Bacău 

în Adunarea Generală  Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA, îl 

avizăm favorabil. 

CONSILIER, 

Isabela-Margareta PINTILIE 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

Nr. 175299/3.11.2021 

                                                                                                             APROB 

                                                                                                             PRIMAR, 

                                                                                 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

REFERAT 

 

 Prin adresa nr. 2473/29.11.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 

174142/29.10.2021,  Societatea Thermoenergy Group SA solicită acţionarului  unic mandatarea 

împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

Societăţii Thermoenergy Group SA să aprobe prelungirea pe o perioadă de 12 luni a Scrisorii de 

Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei. 

 Fiind participant activ la piaţa angro de energie electrică, Thermoenergy Group SA are 

obligaţia să se înregistreze la Operatorul Pieţei de Echilibrare din cadrul C.N.T.E.E. 

Transelectrica S.A.,  ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea- PRE (pentru unul sau mai multe 

noduri de injecţie/extracţie/consum), sau să îşi transfere responsabilitatea echilibrării către un alt 

titular de licenţă înregistrat ca PRE. De asemenea ca titular de licenţă care exploatează sau 

reprezintă Unităţi/Consumuri Dispecerizabile trebuie să se înregistreze la Operatorul pieţei de 

echilibrare din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ca Participant la Piaţa de Echilibrare. 

 Înregistrarea şi menţinerea înregistrării la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. ca Participant la 

Piaţa de Echilibrare este condiţionată de constituirea unei Garanţii Financiare sub formă de 

Scrisoare de Garanţie Bancară emisă în favoarea C.N.T.E.E.Transelectrica SA cu perioadă de 

valabilitate de 12 luni. 



 În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group, 

Municipiul Bacău exercită toate drepturile şi obligaţiile Adunării Generale a Acţionarilor prin 

persoane imputernicite, desemnate prin Hotarare a Consiliului Local, conform legii. 

  Împuternicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor se vor prezenta 

la toate sedintele convocate in baza legii si a Actului Constitutiv al societatii si vor lua decizii in 

interesul actionarului unic si in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

          Pentru hotarari care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare si/sau Extraordinare 

a Actionarilor, imputernicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Actionarilor,vor 

solicita actionarului unic mandate speciale cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii sedintei. 

Mandatul se va limita la aspectele inscrise pe ordinea de zi a sedintei, iar imputernicitii 

Municipiului Bacau vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit.  

 Având în vedere că la data de 31.12.2021,  Societăţii Thermoenergy Group SA îi expiră 

garanţia financiară a PRE-ului, în conformitate cu prevederile legale, este necesară prelungirea 

Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată, cu valoare de 50.000,00 lei. În caz de neconstituire, 

CNTEE Transelectrica SA va proceda la notificarea PRE cu privire la demararea procesului de 

revocare.  

 Faţă de cele expuse, vă rugăm domnule Primar,  să aprobați  iniţierea unui proiect de 

hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor municipiului Bacău în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA pentru mandatarea 

împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a 

Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK 

(sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)  și mandatarea 

Directorului General și al Directorului Financiar pentru semnarea tuturor documentelor în acest 

sens. 

 

CONSILIER, 

Isabela-Margareta PINTILIE  

 

 

 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ 

NR. 175734/1 din 04.11.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primaruluila 

proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA 

Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară 

de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la 

alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi) 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

Dispozitiilor art. 120, ale art.121 şi ale art.125, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 

1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

precizează: 

Art. 120  Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul 

actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta la art. 101 alin. (2) 

Art.121 Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se 

opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea 

formalităţilor cerute pentru convocarea ei. 

Art.125, alin.(1) Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza 

unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. 

Dispozitiilor art. 9.4, art. 9.8 pct. 11 şi 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group 

SA Bacau, aprobat prin HCL 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare, care precizează:  

Art. 9.4 Împuterniciții municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor se vor prezenta 

la toate ședințele convocate în baza legii și a Actului Constitutiv al societății și vor lua decizii în 

interesul acționarului unic și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 9.8 pct.11 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se 

lua hotărâre pentru: 

…hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și 

stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație; 

Art. 9.9 pentru hotărâri care sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 

împuterniciții municipiului Bacău vor solicita acționarului unic mandate special cu cel puțin 15 

zile înainte de data ținerii ședinței. Mandatul se va limita la aspectele înscrise pe ordinea de zi a 

ședinței, iar împuterniciții Municipiului Bacău vor vota în unanimitate în conformitate cu 

mandatul primit. 

Dispozițiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale 

art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se 

semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 



(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează 

hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a 

consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor 

Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. 

Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor 

cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei 

publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a 

hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 

Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 

publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 

dupa cum urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 

actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la 

data adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale 

consiliului judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:  

Art.129 alin.(2) lit.”a” (2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

    a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si 

organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de 

interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local 

Alin.(3) lit.”d” (3)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

    ...d) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile 

corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile legii. 

 

și poate fi supus dezbaterii.     

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 175734 din 04.11.2021  

 

                                                        CĂTRE 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU  

MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost 

transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind mandatarea 

împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea 

contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună 

Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău 

(sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține 

conturi),  în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 05.11.2021 să le depuneți în format letric 

la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU       SECRETARUL GENERAL  

 Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU        AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 



 

 


