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Informare
privind constituirea Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE
In conformitate cu Planul de activitate al Federatiei Patronale Energetica pentru anul
2008, pct.4, al. 6, privind infiintarea in cadrul FPEN a unei Asociatii Patronale in domeniul
surselor noi de energie, conducerea executiva a FPEN a realizat urmatoarele actiuni:
-

A format un Comitet lărgit de iniţiativă in vederea fondarii acestei asociatii;

-

A convocat întrunirea membrilor acestui Comitet in Adunare Generală Constitutivă
în ziua de 08.07.2008, la sediul S.C. ICPE S.A din Bucureşti, Str. Splaiul Unirii nr.
313, sector 3, pentru dicutarea si elaborarea Foii de parcurs;

-

În cadrul dezbaterilor care au avut loc cu acesta ocazie, in unanimitate toti membrii
si-au exprimat acordul de voinţă pentru constituirea la nivel national a unei
asociaţii patronale autonome a patronilor, respectiv a persoanelor juridice si fizice
a căror activitate principală sau secundară este legată de domeniul surselor noi si
regenerabile de energie şi eficientei energetice, organizaţie fără caracter politic,
înfiinţată ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, fără
scop patrimonial;

-

S-a elaborat Proiectul pentru Foaia de parcurs a Asociatiei;

-

In vederea inregistrarii oficiale a Asociatiei s-a dispus retinerea denumirii
„Asociatia Patronala Surse Noi de Energie – Sun E”, la Ministerul Justitiei;

-

S-a hotarat elaborarea proiectelor de Act Constitutiv si Statut;

-

In ziua de 14 iulie 2008, in comitetul restrans de initiativa s-au definitivat
propunerile de Act Constitutiv si Statutul „Asociatia Patronala Surse Noi de
Energie – Sun E”, pe baza propunerilor primite de la membrii fondatori, Ordinea de
zi a Adunarii Generale Constitutive, propunerea structurii si membrilor ce vor fi
putea constitui Consiliul Director, directorul executiv si personalul executiv al
Asociatiei;

-

In ziua de 15 iulie 2008 s-a tinut la sediul ICPE Bucuresti, Splaiul Unirii 313,
Adunarea Generala de Constituire a Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie
SunE, in care s-a hotarit infiintarea acesteia avand ca membrii fondatori societatile
din Anexa;

-

S-au aprobat prin vot Actul de Constituire si Statutul noii Asociatii;

-

In prezenta notarului, s-au aprobat materialele necesare pentru inregistrarea la
Judecatorie si s-a constituit Patrimoniul initial al Aociatiei Patronale de 3900 lei;

-

S-a stabilit sediul Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE va fi la ICPE
Bucuresti, Splaiul Unirii 313, Cladirea Corp M, et 3, D5 cam 3. pe baza de contract
de comodat;
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-

S-a aprobat prin vot structura si membrii Consiliul Director astfel:
Presedinte – Prof Nicolae Olariu
Prim-vicepresedinte – Adrian Goicea
Vicepresedinte – Dan Ilie Teodoreanu
Vicepresedinte - Denis Marius Boerescu
Vicepresedinte - Liviu Bart
Vicepresedinte – Ioan - Valer Man
Vicepresedinte - Mioara Cerna - Radulescu
Vicepresedinte - Adrian Mic
Vicepresedinte - Petre Racanel

-

A fost ales ca Cenzor al Asociatiei dl Anton Constantinide – FPEN;

-

Ca Director Executiv al Asociatei SunE a fost numita dna. Manuela Draghicescu;

-

Ca personal executiv, in afara directorului executiv dna. Manuela Draghicescu, s-a
hotarat ca vor fi folosite persoanele din executivul Asociatiei Patronale
Producerea, Transportul si Distributia Energiei Electrice – ELECTRA, carora li se
va suplimenta programul de lucru cu 2 ore pentru noua Asociatie Patronala SunE;

-

S-a stabilit ca toate Socetatiile care au ca principal obiect de activitate „producerea
energiei electrice si termice din surse noi de energie” si care astazi sunt membre
ale celor 9 Asociatii Patronale din cadrul Federatiei Patronale Energetica, sa
treaca, la cerere, ca membre in noua Asociatie Patronala Surse Noi de Energie
SunE.

-

In functia de Consilier Tehnic Expert a fost ales Dl Paul PENCIOIU – Director
Tehnic ICPE;

-

Au fost imputerniciti dna Margareta Culcea, dl Gheorghe Ion si dna Manuela
Draghicescu sa faca toate demersurile necesare dobandirii personalitatii juridice a
Asociatiei Patronale Surse Noi de Energie SunE in conformitate cu legislatia in
vigoare.

Director general executiv,

Secretar general,

Dr. Ing. Ion Conecini

Ing. Iosif C. Bilegan
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