
 

 

 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 
 

Data raportului curent: 30 septembrie 2021 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist 

Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 

Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 

Codul unic de înregistrare: 13328043 

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 

Eveniment de raportat – Anularea/respingerea cererilor de intervenție în litigiile referitoare la 

înregistrarea la ORCTB a Hotărârii AGOA nr. 4 din data de 22.06.2021.  
 

În completarea celor transmise prin raportul curent din data de 16.07.2021, diseminat prin 

intermediul instituțiilor pieței de capital, Directoratul Companiei informează publicul investitor cu 

privire la anularea sau, după caz, respingerea, de către Tribunalul București, a cererilor de 

intervenție formulate de domnul Goicea Adrian şi de doamna Popescu Luiza în baza OUG nr. 

116/2009 în dosarele nr.19444/3/2021, nr.19445/3/2021, nr.19446/3/2021  și nr.19448/3/2021.  
 

Astfel, coroborat cu respingerea de către Tribunalul București a cererii de intervenție formulate în 

dosarul nr.19447/3/2021, toate cele cinci cereri de intervenție formulate de către domnul 

Goicea Adrian şi doamna Popescu Luiza în procedura de înregistrare la ORCTB a hotărârii 

AGA nr. 4/22.06.2021 și a actelor subsecvente, prin care intervenienții au solicitat în toate cele 

cinci dosare respingerea cererilor de mentiuni, constatarea nulităţii Convocatorului din data de 

20.05.2021 pentru şedinţa AGOA din 22.05.2021 şi a completării convocatorului înregistrată sub nr. 

23910/04.06.2021, împreună cu anexa la acesta din data de 07.06.2021, constatarea nulităţii 

procesului verbal al şedintei AGA nr.4/22.06.2021, constatarea nulitătii hotărârii AGA nr. 

4/22.06.2021, suspendarea executării hotărârii AGA nr.4/22.06.2021, au fost anulate, respectiv 

respinse de către Tribunalul București. 

 
 

 

Bogdan TONCESCU 

 

 Adrian MORARU 

Director General Executiv 

Preşedinte Directorat 

 

  

 Membru Directorat 

 

 

 

 


