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În cazul acţionarilor persoane juridice, prezenta procură va fi însoţită de următoarele documente, în 
original sau copie legalizată:  

• certificat de înmatriculare în cazul persoanelor juridice rezidente sau, după caz, dovada 
dobândirii personalităţii juridice şi a formei de înregistrare în cazul persoanelor juridice 
nerezidente 

• imputernicire data persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica. 
 
 
DATA__________________                                              SEMNĂTURA 
_______________________ 

 
 

HOTARAREA NR. 2 din 27.04.2006 
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, cu modificarile 
si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, statutul societatii si Procesul-
verbal al adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27.04.2006, reprezentantii M.E.C. in 
A.G.A. si actionarii persoane fizice si juridice la S.C. CONPET S.A. Ploiesti emit urmatoarea:  

HOTARARE 
Art. 1  Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2005, 
intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii 
Economice Europene, cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu legislatia in vigoare privind 
piata de capital, avizate de catre Directia Generala Buget, Economico - Financiara si Administrativ din 
cadrul M.E.C., pe baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar. 
Principalii indicatori sunt : 

o Active imobilizate – total     358.028.204 RON 
o Active circulante  - total     140.086.253 RON 
o Capitaluri proprii – total     318.164.895 RON 
o Cifra de afaceri neta     269.546.027 RON 
o Venituri totale      292.853.566 RON 
o Cheltuieli totale      274.450.108 RON 
o Rezultatul brut – Profit       18.403.458 RON 
o Impozit pe profit          3.867.375 RON 
o Rezultatul net al exercitiului – profit net     14.536.083 RON 

 
Art. 2 Cu majoritate de voturi, se amana repartizarea profitului contabil net realizat in exercitiul 
financiar al anului 2005, in conformitate cu dispozitiile Ordinului de mandatare nr. 299/ 2006 acordat 
de Ministrul Economiei si Comertului reprezentantilor M.E.C. in A.G.A. Repartizarea profitului contabil 
net urmeaza a fi supusa dezbaterii si votului actionarilor in urmatoarea adunare generala.  
 
Art. 3  Cu majoritate de voturi, se aproba indicatorii, criteriile si obiectivele de performanta pentru 
anul 2006 ce constituie anexe la contractul de performanta nr. 6956/ 2005 al directorului general. 
Se desemneaza dl. Toader Ioan Bacu, in calitate de reprezentant al societatii, care va semna in 
numele si pentru S.C. CONPET S.A. cu directorul general anexele sus-mentionate, avizate de 
Directia Generala Buget, Economico – Financiara si Administrativ din cadrul M.E.C. prin adresa nr. 
192.232/2006. 
 
Art. 4. Cu unanimitate de voturi, se aproba cresterea salariala, incepand cu 1.02.2006, pentru 
directorul general al S.C. CONPET S.A., in temeiul O.U.G. nr. 79/ 2001, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 59/ 2002, coroborate cu prevederile O.G. nr. 3/ 2006. De la data sus-
mentionata, remuneratia lunara a directorului general va fi compusa din salariul de baza in valoare de 
4.813 RON, la care se adauga cel mult 50% din salariul de baza reprezentand sporuri, adaosuri, 
premii si alte drepturi de natura salariala si se va incadra in prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2006. 
 
Art. 5  Cu unanimitate de voturi, se aproba actiunile de sponsorizare ale S.C. CONPET S.A., avizate 
de catre Consiliul de Administratie al societatii dupa adunarea generala a actionarilor din data de 
9.02.2006, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/ 1994, ale Legii nr. 571/ 2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ale Ordinelor Ministrului Economiei si Comertului nr. 647/ 2005 si nr. 42/ 
2006, avand in vedere ca sumele alocate respecta limitele legale si se incadreaza in B.V.C. aprobat 
pe anul 2006.  
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Art. 6. Cu unanimitate de voturi, se imputerniceste dl. LIVIU ILASI, in calitate de presedinte al 
Consiliului de Administratie si director general al societatii, pentru semnarea documentelelor necesare 
publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor si inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si mandatarea persoanelor abilitate in scopul indeplinirii 
formalitatilor cerute de lege pentru aplicarea hotararii.  
 
Art. 7 Cu unanimitate de voturi, se aproba data de 18.05.2006 ca data de inregistrare pentru 
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei adunari generale 
ordinare a actionarilor, in conformitate cu art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/ 2004 privind piata de 
capital, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
 

PRESEDINTE C.A. 
ing. Liviu Ilasi 

 




