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STUDIUL AMENAJĂRII ŞI FOLOSIRII SURSELOR DE ENERGIE - IRE
Reprezentantul României la EURELECTRIC

Nr. 2 / 16.01.2019

CONVOCATOR
În conformitate cu prevederile statutare, ca urmare a demisiei domnului Cătălin Stancu din funcţia de
Preşedinte al IRE în data de 5 ianuarie 2019, precum şi a retragerii unor membrii ai Consiliului
Director, se convoacă Adunarea Generală a IRE pentru data de 29 ianuarie 2019, între orele 12,00 şi
15,00, pentru alegerea unui nou Consiliu Director şi a unui nou Preşedinte al IRE. Prin deosebita
amabilitate a conducerii Societăţii Energetice ELECTRICA SA, lucrările Adunării Generale se vor
desfăşura la sediul acesteia din Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, sala Radu Zane.
Ordinea de zi este următoarea:
a) Aprobarea Procedurii de votare
b) Alegerea Comisiei de numărare a voturilor
c) Alegerea noilor organe de conducere
- Preşedintele IRE şi membri CD
- Comisia de Cenzori
- Consiliul de Etică şi Onoare
d) Adoptarea Hotărârii Adunării Generale

În calitate de membru al IRE, vă invităm să participaţi personal la lucrările Adunării Generale.
În cazul în care din motive obiective nu puteţi participa, vă rugăm să delegaţi un alt membru al
IRE, care să exprime punctul dumneavoastră de vedere, în baza unui mandat scris care va fi
trimis la secretariatul IRE sau depus la Comisia de înregistrare a participanţilor, înainte de
începerea lucrărilor Adunării Generale.
Candidaturile pentru funcţia de preşedinte al IRE, însoţite de CV, pot fi depuse la secretariatul
IRE până la data de 25 ianuarie 2018.
Vă rugăm să confirmaţi în timp util la secretariatul IRE participarea dumneavoastră sau a
delegatului care vă va reprezenta la lucrările Adunării Generale.
Cu deosebită consideraţie,

Teodor-Ovidiu POP
fost-Preşedinte IRE şi
organizator AG 29 ian. 2019
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