SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

A

W j

v

Str. Alexandru loan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227,280, nr.ord.registrul comerțului J 18/311/2012; cod fiscal R030267310
cont viram ent RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
web: wwvv.ceottenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

Nr,

1:

din

3

Anexa nr.
La HAGA nr.
Anexa nr.

HA $

t /' tJOJO/ J
~Jd

La HCS nr. 3 / !

%/9

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea si informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul
nr.2427/CEOSE/21.11.2014

Subiectul supus avizării :

I

SE Rovinari solicită la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 având ca obiect „Reabilitarea si
modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5
Rovinari”, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov.,
încheierea unui act adițional, care sa conțină următoarele:
Prelungirea termenului de execuție precum si durata valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la
data de 30.12.2021;
Stabilirea graficului de execuție si plăti, astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea alocata de
4.500.000,00 lei, in programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

Temei le g a l:
-

-

II

Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub
autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale
Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 1532 alin.6;
Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
Extras din Hotararea CS nr. 50 din 08.12.2017 punctul II.5 ;
Prin HCS nr. 15/10.12.2014, la pct.III. 1, Consiliul de Supraveghere al societății,
„Se informează cu privire la situația procedurilor de achiziție, cu valoarea mai mare de 1.000.000 lei,
aflate în diferite faze de derulare, la data de 24.11.2014 și situația contractelor de achiziție, cu valoare mai
mare de 1.000.000 lei, încheiate de societate după data ultimei raportări.
Pentru clarificarea interpretării competenței de avizare și aprobare a Consiliului de Supraveghere,
conform prevederilor Anexei 2 la Actul constitutiv, se interpretează contractele de achiziții ca și valori globale
pe obiective de investiții”

-

Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data
intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fo st
încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea
acestora. ”

-

Contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 (din act adițional nr.l):
C Art. 5.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu
achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea
lucrărilor ce urmează a f i executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a
contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorica prevăzută în
graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate f i modificat cu
acordul ambelor p ă rți.......
S Art. 15.1. Părțile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea
clauzelor cunn udului, p t iu act adiționai, in căzui apariției unor circumstanțe probatorii care iezeaza

interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apariției unor circumstanțe probatorii care
nu au putut f i prevăzute la data incheierii contractului, care fa c necesara reglarea clauzelor
contractuale prin incheierea unui act adițional.

Necesitate/Oportunitate :

III

In conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia
SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât
3.000.000 euro există următoarele limite de competență:
- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează
Prin Programul Anual de Investiții pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019 , a fost alocata valoarea
de 72.300.000,00 Iei pentru obiectivul de investiții" Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe
lignit al SE Rovinari. La data prezentei a fost analizat:
S stadiul de execuție al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce privește
valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investiții pentru anul 2019.
V Posibilitatea executării de lucrări de către executând in cadrul contractelor incheiate , altele decât cele
prevăzute initial in actele adiționale semnate la inceputul anului 2019.
S stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurării continuității pe flux a operațiilor de
montaj.
Urmare a analizei, pentru contractul nr. 2427 /CEOSE din data 21.11.2014 "Reabilitarea si modernizarea
blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari, este
necesara incheierea unui act adițional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 4.500.000 lei, in preturi
de contract, fara a se modifica valoarea totala a contractului.
In acest sens, de comun acord cu executantul, a fost întocmit graficul de execuție si plăti pentru valoarea de
4.500.000, 00 lei, in baza caruia se vor deconta lucrările in anul 2019.
Având in vedere fundamentarea Programului Anual de Investiții pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar
ca pentru încadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte adiționale la contractele deja semnate prin care sa
se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.
Valoarea alocata pentru contractul menționat in anul 2019 este 4.500.000,00 lei (in preturi de contract).
Noul grafic de execuție si plăti pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnătură
de către reprezentanții executantilor, respectiv de către Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C
TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov .
Decalarea termenului de execuție este o cerința S.CEO S.A , impusa de necesitatea ca investiția sa fie corelata
pe parcusul derulării acesteia cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei si sursele de finanțare existente.

Prezentarea generala a subiectului:

IV

Prin memoriul nr. 1226/12.07.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 având
ca obiect ,,Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare
electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari", încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C
TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov, încheierea unui act adițional care sa conțină următoarele:
Prelungirea termenului de execuție precum si durata valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la
data de 30.12.2021;
Stabilirea graficului de execuție si plăti, astfel incat sa se asigure încadrarea in valoarea alocata de
4.500.000,00 lei, in programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.
Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 a avizat încheierea actului adițional de prelungire a termenului de
execuție precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, precum si de
stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 le i;
Valoarea de atribuire a contractului a fost de 48.980.000,00 lei, diferență nerealizată la contract este de
14.198.468,77 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare
V

Riscuri asociate :
nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4;
imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
neatingerea parametrilor de funcționare propuși.
încetarea contractului prin expirarea valabilitatii acestuia;
prin reluarea unei noi proceduri nu se garanteaza obținerea unor preturi mai mici.

Anexele prezentei Note :
Nr.crt
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1
2

Tip document/ conținut
Memoriu
Grafic de lucrări si plăti

Nr
/z/l/an
1226/12.07.2019
Anexa la memoriu

Emitent
SE Rovinari
SE Rovinari

3
4
5

Extrase contract
Extras aprobare HD
Analiza lucrări LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019

2427/CEOSE/21.11 .2014
82/19.08.2019
1201/09.07.2019

Serviciul SALSE
Directorat CEO
SE Rovinari

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

VII

Față de cele prezentate, în temeiul art. 13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul
constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de prelungire a termenului de execuție
precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 precum si de stabilire
a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 lei, ce urmează a fi perfectat la
contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C
TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov, având ca obiect „ Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe
lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari.", supunem aprobării si informării
următoarele:
S Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a termenului de
execuție precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021,
precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 lei;
S Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire
a termenului de execuție precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de
30.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de
4.500.000,00 lei .
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