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In conformitare cu dispoziriile Legii nr.3ll1990, r.odificarasi rcpublicat4 s-a intocmit prezentul act
care cuprinde modificarile intervenite pri \ H.A.G./. nr.1i20.01.2021

{onstitutiv

ACT CONSTITUTIV
el Societifii Comerciale ENET S.A. Focaani

CAP.I. DENUMIRE. FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA
Art.l . Denumirea societetii
Denumirea societSlii este Societatca Comerciali "ENE'|'' S.A. Focpni. In toate
actele, facturile, anunlurile, publicaliile ernanend de la societate, denumirea societAlii va
fr urmati de cuvintele "societate pe actitrni" sau de inilialele "S.A.", capitalul social 9i
numirul de inmatriculare in Registrul Cornerfului.

Art.2. Forma juridic6 a societilii
Societatea comerciala "ENE]'' S..\. este persoane juridice romana, avdnd forma
juridicn de societate pe acliuni, cu aclionar unic, Consiliul Local al municipiului
Focaani, ca unitate administrativ - teritoriald.
Aceasta igi desf65oar6 activitatea in conformitate cu legile romane gi cu prezentul
starut.

Art.3. Sediul societiilii
Sediul societa[ii este

in

Romdniq judelul Vrancea, municipiul Focpani, Bd.

Bucuregti, nr.4.

Sediul societdlii poate fi schimblt in alt loc din RomAnia, pe baza hoterarii
Adunlrii Generale a Aclionarilor, potrivit legii.
Societatea nu poate avea sucursalc, filiale, agentii situate gi in alte localitiili din
luuA sau streinetate.

Art.4. Durata societe(ii
Durata societ6lii este nelimitatS, ctr incepere de la data inmatriculirii in Rcgistrul
Comergului.

cAP.ll. oBIECTUL DE ACTIVI I'ATE AL SOCIETATII
Art.5 Obiectul de activitate al socictdlii este urmetorul:
I. Domeniul princiPal
35 Productia 9i fumizarea de energie electrica, gaze,apdcaldi 9i aer condilionat.
II. Activitatea princiPalS
3530 Furnizarea de abur qi aer condilionat;
IIl. Alte activititi
3600 Captare4 tratarea 9i distribufia apei

351 I Produclia de energie electricl
3 512 Transportul energiei electrice

3521 Producliagazelor
3522 Distribulia combustibililor gazogi Frin conducte
3 523 Comerci alizarea combustibililor gaz.oqi prin conducte
2219 F abricarea altor produse din cauciuc
251 I Fabricarea de constructii metalice qi p6(i componente ale structurilor metalice
2521 Produclia de radiatoare gi cazane pcntru incilzire centrale
2529 Produclia de rezervoare, cisteme 9i containere metalice
2530 Produclia generatoarelor de aburi (cu excep[ia cazanelor pentru incilzire

centrali)
2591 Fabricarea de recipienli, containerc ai alte produse similare din olel
2712 F abricarea aparatelor de control 9i tlistribulie a electricitdlii
27 52 F abricarea de echipamente casnice rlee lectrice
2814 Fabricarea de articole de robinetiric
2829 Fabricarea altor magini 9i utilaje de utilizare generald
2740 Fabricarea de echipamente electricc de iluminat
2651 Fabricarea de instrumente gi dispozitive pentru misuri, verificare, control,
naviga[ie
3320 Instalarea maginilor gi echipamentclor industriale
3832 Recuperarea materialelor reciclabilc sortate
4612 Intermedieri in come4ul cu combustibili, minereuri, metale 9i produse chimice
pentru
-Come4industrie
cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi 9i gazoqi al produselor
4671
derivate
4674 Come4cu ridicata al echipamentelor 9i fumiturilor de fierdrie pentru instalalii
sanitare 9i de incalzire
4675 Come( cu ridicata al produselor chimice
4676 Come4 cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Come4 cu ridicata al degeurilor 9i resturilor
4941 Transporturi rutiere de mtrrfuri
4950 Transporturi Prin conducte
5210 Depozitiri
6491 Leasing financiar
6820 inchirierea gi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
7712 ActivitSli de inchiriere gi leasing ctr autovehicule rutiere grele
7739 Activitili de inchiriere 9i leasing ctr alte maqini, echipamente qi bunuri. tangibile
6201 ActivitSli de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
63 I I Prelucrarea datelor, administrarea |aginilor web qi activitrli conexe
7219 Cercetare - dezvoltare in alte gtiinlc naturale 9i inginerie
7l I I Activitali de arhitecturd
7l l2 Activit5li de inginerie 9i consultanl:i tehnici legate de acestea
7120 Activitili de testare gi analize tehnice
731 I Activitili ale agenliilor de publicitate
2

7490 Alte activiteli profesionale, gtiinlificc 9i tehnice
84 1 3 Reglementarea gi efi cientizarea activ i telilor economice
9609 Alte activiteli de servicii
Se face import pentru produse specifice

in domeniul energetic'

4120 Lucriri de constnrclii a clidirilor rezidenliale 9i nerezidenliale
432 I Lucriri de instalalii electrice
4322 Lucr1ri de instalalii sanitare, de incilzire 9i de aer condilionat
4329 Alte lucriri de instalatii pentru construclii
4399 Alte lucriri speciale de construclii
La propunerla Adunarii Generale a .\c[ionarilor gi cu aprobarea Consiliului Local
al municiiiului Focaani, in condiliile legii romdne, societatea va putea completa obiectul
siu de activitate.

cAP. lll. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
Art.6. Capitalul social
Capitalul social subscris 9i virsat este de 57.361.950 lei, care se imparte intr-un
numar de 22.944.780 acfiuni, in valoare nominal[ de 2,50 lei 9i apa4ine in totalitate
Consiliului Local al municipiului FocSani, acesta avand calitatea de aclionar unic'
Art.7. Actiunile
Acliunile societatii sunt nominative 9i sunt emise in forml dematerializati.
Evidenla actiunilor se va {ine in registml aclionarilor, care se pdstreazd la sediul
societ6lii.
Art.8. Majorarea sau reducerea capitalului social
capitalul social al societalii poate fi majorat sau redus la propunerea adunarii
generale a aclionarilor, reprezentatii de inrputemicitul mandatat al Consiliului Local al
irunicipiului Focgani, in condiliile 9i cu respectarea procedurii prevezute de lege, prin
hotirirea Consiliului Local al municipiului Focaani'
Art.g. Drepturi 9i obligalii, decurgdnd din acliuni
Actiunile sunt indivizibile, cu prir ire la societate, care nu recunoa'te decAt un
singur aclionar, respectiv, Consiliul Local al municipiului Focpani'
Art. I 0. Cesiunea acliunilor
al
Cesiunea acliuniloi se poate face numai prin hotirire a Consiliului Local
municipiului Focpni, adoptati cu votul a cel putin 2/3 din numirul consilierilor.

Art.l l.

Pierderea acliunilor

pierderii unor acliuni, proprietarul va trebui si anunle Consiliului de
circulalie
Administratie gi s6 faci public faptul in presi" in cel pulin dou6 ziare de larga
in localitatea in care se afl6 sediul societilii'

ii .Lr

Dupi

gase

luni va putea obline un duplicat al acliunii pierdute.

CAP. IV. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.l2. Adunarea Generali a Aclionarilor este organul de conducere al societilii.
Prin prezentul act constitutiv, imputernicitul mandatat al Consiliului Local al
municipiului FocAani, reprezinti Adunarca General6 a Aclionarilor.
Adunarea Generali Ordinar6 are urmitoarele atribu$i principale:
a) aprobi structura organizatorici a societiitii gi numirul de posturi;
b) aprobb grila de salarizare a personalului angajat al societilii, in funclie de
studii 9i de incadrarea pe post conform nomenclatorului de funclii, cu
respectarea limitei minime dc salarizare previzuti de legislalia in vigoare, la
propunerea Consiliului de Atlministralie;
c) desemneazi membrii Consiliului de Administralie, le stabilegte remunerarea,
se pronunle asupra gestiunii .tcestora $i ii revocd;

d) abrogat
e) numegte

f)
g)

9i revoci auditorul tinanciar gi fixeazi durata

minimi

a contractului

de audit financiar:
stabilegte bugetul de venituri 9i cheltuieli 9i dupi caz, programul de activitate
pe exerciliul economico - firranciar urmator;
examineaz6, aprob6 sau moclifici bilanlul gi contul de profit gi pierderi, dupi

analizarea raportului Consiliului de Administralie 9i a auditorului financiar,
aprobf, repartizarea profi tu I u i potri vit legi i ;

h) analizrazA rapoartele Consiliului de Administralie asupra stadiului 9i

i)
j)

perspectivelor societalii cu referire la profit 9i dividende, pozilia pe piala
intema fi externa, nivelul tehnic, fo4a de munc6, proteclia mediului, relaliile
cu clientii;
hotardgte cu privire la aclionarea in justilie a membrilor consiliului de
Administralie pentru pagubele produse societatii;
hotArafte in alte probleme ale societailii c.ue nu sunt date in competenta altor

k)

organe ale acesteial
indeplinegte orice alte atibutiuni care

ii

sunt conferite prin lege.

Adunarea Generali ExtraordinarA are in principal urmitoarele atributii:
a) propune spre aprobare Consilirrlui Local al municipiului Focaani majorarea sau

reducerea capitalului social, m,rdificarea numerului de acliuni gi a valorii
nominale a acestora;
b) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focaani schimbarea
formei juridice a societelii;
c) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focgani mutarea
sediului societalii;
d) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focgani schimbarea
obiectului de activitate a societelii;

.

e) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focgani infiinlarea
unor sedii secundare: sucursale, agcn{ii, reprezentante sau alte asemenea unithli
{Eri personalitate j uridici;
f) propune spre aprobare Consiliu ui Local al municipiului Focaani fuzionarea
sau dizolvarea societiilii.
I

Art.l3. Convocarea Adunirii

Generrrle a Ac(ionarilor
se convoace de ctrtre pregedintele Consiliului
Generali
a
Aclionarilor
Adunarea
de Administralie sau alt administrator, pe baza imputemicirii date de pregedinte.
Adunarea Generaltr ordinarb are loc cel pulin o dati pe an, cu 3 siptdmini inainte
de expirarea termenului stabilit de lege pcntru depunerea bilanlului pe anul precedent.
pentru examinarea acestui bilanl gi a cont\rlui de profit gi pierderi $i pentru descircarea
de gestiune a conducerii executive.
Adunarea Generali extraordinarrr se convoaci la cererea aclionarilor.
reprezent6nd cel pulin l/3 din capitalul social, precum gi in cazul in care capitalul social
s-a diminuat cu mai mult de l0o/o timp de I ani consecutiv.
Convocarea va cuprinde locul gi data linerii adunirii, precum gi ordinea de zi, cu
aretarea explicita a tuturor problemelor carc vor face obiectul dezbaterii adunirii.
Cind in ordinea de zi figureazri propuneri pentru modificarea statutului,
convocarea va trebui si cuprindi textul intrgral al propunerilor.
Adunarea Generali a Aclionarilor se intrunegte la sediul societalii sau in alt loc
indicat in convocare.
Generrrle a Aclionarilor
Adunarea Generali ordinari este lesal constituite gi poate lua decizii valabile, cu
respectarea cvorumului de prezenli gi de r ot, prevezut la art.l 12 din Lg.nr.3 l/1990, iar
fespectarea art.l
din Lg.nr.3 l/1990 cu
Adunarea Generald extraordinari
modificirile gi completirile ulterioare.
Adunarea Generald a Ac{ionarilor cste prezidattr de pregedintele Consiliului de
Adminisfialie, iar in lipsa acestuia, de citre alt administrator desemnat de pregedinte.
Pregedintele Consiliului de Administralie desemneazi dintre membrii adunarii
generale, sau din afar6, un secretar care sa verifice lista de prezente a actionarilor 9i sd
intocmeasci procesul verbal al adunirii.
Procesul verbal al adunlrii se va scric intr-un registru sigilat 9i parafat.
Procesul verbal al adunirii va fi sernnat de persoana care a prezidat gedinJa, de
secretarul care l-a intocmit, precum $i de cltre ceilalli membri ai AGA prezenli.

Art.l4. Organizarea Adunirii

cu

care

l5

La gedinple ordinare gi extraordinure ale Adunlrii Generale a Acfionarilor, in
se dezbat probleme privitoare la raporturile de munci cu personalul societilii, vor fi

invitali 9i reprezentanlii ai sindicatului maj,rritar al salarialilor.
Art. I 5. Exercitarea dreptului de vot
Hotirdrile Adunirii Generale se iau prin vot deschis.
Aclionarii voteazS" de reguli" prin ridicarea mAinii.
La propunerea persoanei care prezidcazi sedinta, votul poate fi secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea qi revocarea membrilor Consiliului
de Administralie gi a auditorilor intemi, l)recum gi pentru luarea hotiririlor referitoare la
rispunderea administratorilor.
Hotdrdrile Adun6rii Generale sunt obligatorii
reprezentali.

gi pentru ac{ionarii absenli

sau

Art.16. imputemicitul mandatat al Consiliului Local al municipiului Focaani, ca
unitate administrativ - teritoriala gi aclionar unic, indepline5te atribu$ile previzute de
lege pentru Adunarea Generald a Aclionlrilor, except6nd urm6toarele cazuri care sunt in
competenla exclusivd a Consiliului Local al municipiului Focgani, dupd cum urmeaza:

-

dizolvareasocietetii;
desfiinlarea uneia sau mai multor activiteli licenliate;
fuzionarea, divizarea saLr alte reorganiztrri, inclusiv schimbarea formei
j uridice;
extemalizarea unor servicii;
modificarea statutului;
majorarea sau reducerea capitalului social.

cAP.V. ADMINTSTRAREA SO( TETATII
Art.l7. Sistemul

de administrare al societ6lii este unitar, aceasta
de un Consiliu de Administralie format ciin 5 membri.

fiind administrati

Art. I 7 | Organizarea Consiliului dc Administratie
Societatea este administrati de cartre Consiliului de Administralie compus din 5
membri numili gi/sau revocati printr-o hotiirAre a Adunarii Generale Ordinare a
Aclionarllor.
Administratorii sunt desemna[i pc o perioadi de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realegi pe noi perioade de 4 ani.
Consiliul de Administralie alege..lin rAndul administratorilor un pregedinte, pe o
duratl ce nu poate depigi mandatul siu cle administrator.
C6nd un loc din Consiliului de Arlministralie devine vacant, Adunarea Generali a
Aclionarilor nume$te un nou adminisftat()r pentru completarea locului vacant.
Durata pentru care este ales noul udministrator, pentru a ocupa locul vacant, va fi
egal6 cu perioada care a rimas prind la erpirarea mandatului predecesorului siu.
Competenla Consiliului de Administralie se stabilegte de citre Adunarea Generald
a Aclionarilor, respectiv de cetre imputernicitul mandatat al Consiliului Local al
municipiului Focgani.
Consiliul de Administralie se intrunegte la sediul societ4ii, cel putin o dati la 3
luni sau ori de cAte ori este necesar, la convocarea pregedintelui sau a 3 din numirul
membrilor sdi. El este prezidat de pregedinte. Pregedintele numegte un secretar, fie dintre
membrii consiliului, fie din afara acestuil.

Pentru validitatea deciziilor este nccesari prezenta a cel pulin 3 din numSrul
membrilor Consiliului de Administrafie. Deciziile se iau cu majoritatea absoluti a
membrilor prezenli.
Dezbaterile Consiliului de Adminisrralie au loc, conform ordinii de zi stabilite de
pregedinte cu cel pulin 5 zile inainte gi conrunicat de indattr de secretarul CA. Acestea se
consemneaze in procesul verbal al gedinlei, care se scrie intr-un registru sigilat $i paralat
de pregedintele Consiliului de Administrllie, procesul verbal se semneazi de persoana
care a prezidat gedinla, de secretarul care l-a intocmit 9i de c6tre membrii CA prezenli.
Consiliul de Administralie poate delega, unuia sau mai multor membri ai sli unele
imputemiciri pe probleme limitate 9i poatc recurge la expe4i pentru studierea anumilor
probleme.

Membrii Consiliului de Administralie vor putea exercita orice act care este legat
de administrarea societetii in interesul accsteia, in limita drepturilor care li se confbra
prin lege.
in conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administra{ie infiinteazd
comitetul de audit insircinat cu desfdgurarca de investigalii gi elaborarea de recomandiri
pentru consiliu. Comitetul de audit va fi format din cel pulin doi administratori
neexecutivi, cel pu[in unul dintre ei trebuind si de1in6 experienli in aplicarea principiilor
contabile sau audit financiar.
Pregedintele Consiliului de Administralie este obligat sa pund la dispozilia
imputemicitului mandatat al Consiliului l ocal al municipiului Focgani 9i a comitetului
de audit, la cererea acestora, toate documerttele societetii.
Membrii consiliului de Administnilie rispund individual sau solidar, dupi caz,
fa{i de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directorii sau
personalul incadrat, cAnd dauna nu s-ar tr produs daci ei ar fi exercitat supravegherea
impusi de indatoririle funcliei lor.
Administratorii sunt solidar rispunu 6tori cu predecesorii lor imediali dacd, avind
cuno$tinF de neregulile sivirEite de acegtia nu le comunici auditorilor intemi 5i
auditorului financiar.
in astfel de situalii, ei vor putea tr revoca[i prin hotdrArea Adunirii Generale a
Aclionarilor.
Membrii Consiliului de Administralie vor fi remunerali lunar, cu o indemnizalie
stabilit.ii conform legislaliei in vigoare.

Arr.l 8. Atribuliile Consiliului de Atiministralie
Consiliul de Administratie are, in pr incipal, urmitoarele atribulii:
a) numelte Directorul General, in condiliile prevazute de legislalia in vigoare;
b) angajeazA gi concediazd personalul societilii qi stabilegte drepturile 9i obligaliile

c)
d)

acestuia, la propunerea directorului g.eneral;
stabile5te indatoririle gi responsabiliretile personalului societSlii pe compartimente,
la propunerea directorului general al societi{ii, aprobi Regulamentul de organizare
gi funclionare gi Regulamentul interrr, la propunerea directorului general;
infiintea4 comitetul de audit, conr itetul de nominalizare qi remunerare 9i alte
comitete pe care le considerd necesare raportindu-se la legislalia in vigoare:
1

e)

f)

g)

aprobA incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere (luare sau dare cu
chirie);
stabile9te tactica gi strategia de malketing;
la prima gedinld ordinarS din an supune spre aprobare Adunirii Generale a

h)

i)

al

Consiliului Local al
municipiului Focqani, raportul cu privire la activitatea societa{ii, bilanpl 9i contul
Aclionarilor, respectiv imputenricitului mandatat

de profit gi pierderi pe anul precedcnt;
supune spre analizl Adunirii Generale a Acfionarilor, respectiv imputernicitului
mandatat al Consiliului Local al nrunicipiului Focgani, proiectul de buget pe anul
in cursl
rezolvi orice alte probleme stabititc de Adunarea Generali a Ac{ionarilor.

Art. l8r Directorul General al societeUi
Directorul General va fi numit de c6tre Consiliul de Administra{ie, conform
prevederilor legale gi este respunzitor dc administrarea operativi, curente a societe(ii in
timita legislaliei in vigoare.
Responsabilitilile Directorului Gcneral vor fi stabilite prin Contractul de mandat
sau alt tip de contract prev6zut de legislalia in vigoare la momentul numirii.
Directorul General reprezinti societatea in relaliile cu terlii, acesta putAnd delega
dreptul de reprezentare altor persoane, in condiliile prevezute de lege.
Specimenul de semnAturi a Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului

Come(ului.

cAP.Vl. GESTIUNEA SOCIETA rll

Art.l9. Auditul financiar si auditul intem

Situaliile financiare ale societdlii vor fi auditate de citre un auditor financiar persoane fizici sau juridici, in condiliile prevdzute de lege.
Societatea va organiza auditul inrcm in conformitate cu reglementirile elaborate
de Camera Auditorilor Financiari din Rorniinia.

cAP.Vll. AcTIvITATEA SOCII rATII
Art.20. Exerciliul economico - financiar
Exerciliul economico - financiar incepe de la l ianuarie gi se incheie la 3l
decembrie ale fiecdrui an. Primul exelciliu incepe la data inmatricularii societatii la
Registrul Come4ului.

Art.2l . Penonalul societetii
Personalul de conducere al societrilii este desemnat de Consiliul de Administralie,
la propunerea directorului general.
Restul personalului este angajat de citre Directorul general al societdlii, cu
aprobarea Consiliului de Administralie.

Grila de salarizare pentru personidul angajat al societSlii se stabile$e in funclie de
studii gi de incadrarea pe post conform nomenclatorului de func1ii, cu respectarea limitei
minime de salarizare previzuti de lcgislafia in vigoare, la propunerea directorului
general $i cu aprobarea Consiliului de ,'\dministralie.
- Directorul general al societitii va primi o indemnizalie lunar6, stabilitd prin
Contractul de mandat sau alt tip de contract previzut de legislalia in vigoare contbrm
anl8r alin.2 din prezentul act constitutir'.
in afara de salariile lunare gi dc beneficiile stabilite prin contractul colectiv de
munc6" salarialii sociedlii pot benelicia 9i de alte recompense materiale, propuse
directorul general gi aprobate de Consiiiul de Administralie, conform normelor legale in
vigoare, in funclie de rezultatele economice ale societilii gi de aportul respectivilor
salariali la realizirile acestora.
Pentru beneficiile oblinute din alte
etc.), Consiliul de Administratie va propune imputernicitului mandatat al Consiliului
Loc.al al municipiului Focgani modul dc premiere al salarialilor societilii care au realizat
nemijlocit benefi ciul respectiv.
Drepturile 9i obligaliile fiec5rui angajat al societiilii sunt stabilite prin figa postului
9i prin deciziile directorului general al \ocietelii.
Art.22. Amortizarea fondurilor tl xe
Consiliul de Administralie stabilegte,

in condiliile legii, modul de amortizare a

mijloacelor fixe.
Ar1.23. Evidenta contabili 9i bilanlul contabil

Societatea va tine evidenta contabili 9i va intocmi situaliile financiare
anuale/raponirile anuale, in conformitirte cu dispoziliile legale in vigoare.
Sioaliile financiare anuale/raportirile anuale vor fi publicate in Monitorul Oficial
al RomAniei, conform legislaliei in vigtrare.
Art.24. Calculul pi repartizarea profitului

profitul socieuilii se stabilegte pe baza situaliilor financiare anuale/raportArilor
anuale aprobate de Adunarea Generala a Aclionarilor, respectiv, imputernicitul mandatat
al Consiliului Local al municipiului Focaani.
profitul societeili se va replrtiza conform hotirdrii Consiliului Local al

municipiului Focgani, cu resPectarea lcgislaliei in vigoare'
Societatea igi constituie fond de rezew|gi alte fonduri in condiliile legii.
Art.25. Registrele societilii
Societatea tine registrele prevezLrte de lege.

CAP.VIII. DIZOLVAREA, LIC HIDAREA SOCIETATII, LITICII
Art.26. Dizolvarea societilii
Urm6toarele situalii duc la dizolvarea societa$i:
9

-

imposibilitatearealizdrii obiectului social;
falimentul;
pe ba"a propunerii Adunirii Generale a Aclionarilor, reprezentati de
imputemicitului mandatat al Consiliului Local al municipiului Focgani,

aprobati prin hotitrire a Consiliului Local al municipiului Foc$ani
adoptat2i cu votul a cel pu{in 2/3 din numdrul consilierilor locali:
orice altii situalie preveruci de legislalia in vigoare.

Art.27 . Lichidarea sociedlii
in caz de dizolvarc, societatea va fi lichidatll. Lichidarea socie6lii gi repartizarea
activului social se fac in condiliile gi cu respectarea procedurii previzute de lege.

Art.28. Litigii
Litigiile socieut$i cu persoanele fizice sau juridice romine sunt de competenla
instanlelor judecdtoregti de drept comun din Romaniq iar cele cu pers,oane juridice
striine, de competenla instanlelor preva;zute in contractele incheiate intre acegtia.

CAP.X. DISPOZITII FINALE:
Prevederile prezentului Act constitutiv se complete'a cu dispoziliile legale
referitoare la societ?l1ile comerciale $i cu alte prevederi legislative cate s.
"plice
societeillor comerciale cu capital de star.

Reprezentannrl C.L. Focaani in A.G.A. a ENET S.A.
Riducanu Aurllian - Citilin
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