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8.  Propunerea datei de 21.07.2006 ca data de inregistrare, in conf. cu prevederile art. 238 alin.1 
din Legea nr. 297/ 2004. 

Pentru Împotrivă Abţinere 
   

Notă: Se va bifa cu „X” căsuţa corespunzătoare votului. Căsuţele celelalte nu se vor completa cu nici 
un semn.  

 
Prezenta procură specială conţine informaţii în conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2004. Prezenta procură specială se semnează şi se datează de către 
acţionarul mandant. Procura specială va fi completată de către acţionarul mandant la toate rubricile 
înscrise. Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la 
mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului şi un exemplar se va depune la sediul S.C. 
CONPET S.A. Ploiesti, b-dul. Independentei, nr. 7, la Compartimentul Acţionariat, până la data de 
26.06.2006, ora 16:00. Prezenta procură speciala este valabilă numai la Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor ce se va desfăşura în data de 30.06.2006 (01.07.2006).  
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 

 
 
DATA__________________                                       SEMNĂTURA _______________________ 

 
 

HOTARAREA NR. 3 din 30.06.2006 
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  

       Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, 
Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, statutul societatii si Procesul-verbal al Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.06.2006, reprezentantii Ministerului Economiei 
si Comertului (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 majoritate de voturi, se aproba repartizarea profitului contabil net realizat in exercitiul 
financiar aferent anului 2005, in suma de 15.432.354,83 RON, pe urmatoarele destinatii: 

o fond de rezervă           964.986,50 RON 
o acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi    4.657.361,19 RON 
o participarea salariatilor la profit         896.272,00 RON 
o dividende         4.905.003,57 RON 
o alte rezerve si surse proprii de finanţare     4.008.731,57 RON 

 
Art.2. Cu majoritate de voturi si in conformitate cu mandatul reprezentantilor M.E.C. in A.G.A. stabilit 
prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 458/ 29.06.2006, se aproba urmatoarele: 
 
2.a) dividendele cuvenite M.E.C. – O.P.S.P.I. aferente exercitiului financiar 2005 se vor vira in 
intregime M.E.C. – O.P.S.P.I., pentru actiunile aferente cotei de 78,773 % din capitalul social al S.C. 
CONPET S.A., in valoare de 28.569.842,40 RON. 
 
2.b) actionarului S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. nu se vor plati de catre S.C. CONPET S.A. 
dividende aferente exercitiului financiar 2005. 
 
2.c) pentru restul actionarilor, persoane fizice si juridice, se vor plati dividende in conformitate cu cota 
de participare inscrisa in registrul actionarilor la data de inregistrare aprobata prin prezenta hotarare a 
A.G.O.A. 
 
Dividendul brut pe actiune este de 0,566559 RON.  
 
Dividendele se vor plati actionarilor in termen de 6 luni de la data prezentei hotarari a A.G.O.A., 
modalitatile de plata fiind urmatoarele: 
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- prin virament bancar in contul comunicat in scris de actionarii persoane juridice. 
- prin mandat postal la domiciliul actionarilor persoane fizice. 

In privinta termenului de plata catre M.E.C. – O.P.S.P.I. se vor respecta prevederile Ordinului 
ministrului economiei si comertului nr. 458/ 29.06.2006.  
 
Platile la domiciliul actionarilor, persoane fizice, vor fi efectuate la adresa existenta a acestora din 
registrul actionarilor la data de inregistrare. Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin 
mandat postal sunt suportate de catre actionari. 
 
Art.3  Cu majoritate de voturi, se amana punctul 2 de pe ordinea de zi, privind « aprobarea Bugetului 
de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2006 », pana la aprobarea Notei privind rectificarea 
Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2006, intocmita de catre Directia Generala Buget, 
Economico – Financiara si Administrativ din cadrul M.E.C. si inaintata spre aprobare catre ministrul 
economiei si comertului. 
 
 
Art.4.  Cu majoritate de voturi, se amana punctul 3 de pe ordinea de zi, referitor la « aprobarea 
anexelor la contractul de performanta nr. 6956/ 27.04.2005, aferente anului 2006 si desemnarea unui 
reprezentant pentru semnarea anexelor », pana la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
rectificat pentru anul 2006 al S.C. CONPET S.A. de catre directiile de specialitate din cadrul 
Ministerului Economiei si Comertului. 
 
Art.5.  Cu unanimitate de voturi, in urma analizei gradului de indeplinire a criteriilor, obiectivelor si 
indicatorilor de performanta pentru anul 2005, aproba premierea anuala a directorului general al 
societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, O.U.G. nr. 79/ 2001 si in limita Bugetului de 
Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2006. Totodata, dispune Consiliului de Administratie al S.C. 
CONPET S.A. transmiterea tuturor documentelor la Directia Generala Buget, Economico – Financiara 
si Administrativ din cadrul M.E.C., care va propune conducerii ministerului premierea directorului 
general in functie de rezultatele economice obtinute pe anul 2005. 
 
Art.6. Cu unanimitate de voturi, aproba reluarea licitatiilor pentru vanzarea activului Baza de 
recuperare cardio-vasculara Breaza, cu respectarea legislatiei aplicabile in vigoare si a Ordinului 
ministrului economiei si comertului nr. 53/ 09.02.2006 privind vanzarea activelor societatilor 
comerciale. 
 
Art.7. Cu majoritate de voturi, aproba redirectionarea unei actiuni de sponsorizare, conform 
referatului intocmit de conducerea executiva a societatii si avizat de Consiliul de Administratie prin 
Decizia C.A. nr. 8/ 31.05.2006, cu incadrarea in sumele alocate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli 
pentru anul 2006 pentru actiunile de sponsorizare, precum si cu respectarea deciziilor ce se impun in 
vederea punerii in aplicare a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 42/ 31.01.2006 privind 
actiunile de sponsorizare. 
 
Art.8. Cu unanimitate de voturi, se imputerniceste dl. LIVIU ILASI, in calitate de presedinte al 
Consiliului de Administratie si director general al societatii, pentru a face toate demersurile necesare 
inregistrarii hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acestora in Monitorul 
Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale. 
  
Art.9. Cu unanimitate de voturi, se aproba data de 21.07.2006 ca data de inregistrare, stabilita pentru 
identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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. 

 
 

PRESEDINTELE C.A. 
Liviu Ilasi 

 




