
 
          NOTA DE INFORMARE 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

            Vă transmitem, prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. 3 OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
tranzacţiile pentru care Consiliul de Administraţie are obligaţia de informare a acţionarilor: 
 

1. Tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, cu o valoare, individual  
                                                  sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro 
 
                                                                                  

 

Nr. crt. 
Părţile actului 

juridic 

Natura actului 
juridic, numărul  şi 

data încheierii  
Descriere obiect 

Valoare totală fără TVA (lei)                           
Semestrul I 2013  

Termene              
şi 

modalităţi 
de plată 

Alte elemente 
semnificative  

Valoare fără TVA 
(EURO)                           

Semestrul I 2013  

 

1 

C.N. ACN S.A. 
Constanţa şi 
Societatea 
Naţională 
Nuclearelectrica 
S.A., Sucursala 
CNE 
Cernavodă 

Act adiţional nr. 
2/01.03.2013  la  

Contractul nr. 
2094/2011* 

Servicii de tranzitare 
apă în Bieful I CDMN 

378.567,37 
Plată 
lunară 

conform 
factură 
fiscală 

Valabilitate act 
adiţional 

01.03.2014 

 

aprox. 85.000 EURO 

 Servicii de tranzitare şi 
evacuare la mare a 
apei de răcire 
deversate de 
Beneficiar în bieful II 
CDMN 

 

 
Lucrări de întreţinere 
cale de aducţiune apă 
de la Dunăre la bazinul 
Beneficiarului 

Reprezinta lucrările de dragaj care formează 
obiectul contractului de achiziţie publică atribuit 

în anul 2012. 
 

- 

 
         

 *Valoarea totală a contractului va fi determinată în funcţie de consumul specific şi valoarea facturilor lunare. 
 
Precizam ca pana la acest moment nu au fost incheiate( perfectate) tranzactii din categoria celor precizate la alin.1 si 2 Art.52 OUG nr.109/2011. 
 

DIRECTIA JURIDICA RESURSE UMANE 
DIANA NICULESCU 

  

  



 

 

2.Tranzacţii încheiate de întreprinderea publică cu o parte afiliata, conform Art.52 alin.1 si 2 din OUG nr.109/2011 

Nr. crt. 
Părţile actului 

juridic 

Natura actului 
juridic, numărul  şi 

data încheierii  
Descriere obiect Valoare totală fără TVA                          

Termene              
şi 

modalităţi 
de plată 

Alte elemente 
semnificative  

Valoare fără TVA 
(EURO)                           

Semestrul I 2013  

 

1 

C.N. ACN S.A. 
Constanţa şi  
GAAD INVEST 
SRL Medgidia 

-Art.52 alin.3 -Act 
incheiat cu ruda gr.I –

administrator 
neeexecutiv Panait 

Cornel 
-Contract 

nr.303/04.10.2013 

Inchiriere platforma 
nebetonata si teren 
aferent S=4831 mp, 
Portul Medgidia 

869,58 EURO/luna ( 0,18 euro /mp/luna) 

Plată 
lunară- 15 
zile de la 
emiterea 
facturii 

Valabilitate 
contract 
10 ani. 

act adiţional 
01.03.2014 

 

aprox. 85.000 EURO 
 

 

 

 
- 

  
 
 

DIRECTIA JURIDICA RESURSE UMANE 
DIRECTOR EXECUTIV 
DIANA NICULESCU 

 


