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HOTARAREA NR. 4 din 1.09.2006 
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 (A.G.O.A.) din data de 1.09.2006, 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 un numar de 6.202.906 voturi «Pentru» (81,58% din capitalul social reprezentat in 
adunare), in conformitate cu Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 610/ 2006 si in baza Notei 
nr. 194.285/ 26.07.2006, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli  (B.V.C.) rectificat pentru anul 
2006, in forma si cu valorile avizate de catre Directia Generala Buget, Economico – Financiara si 
Administrativ din cadrul M.E.C., precum si programele de investitii, de reparatii capitale si de reparatii 
curente, rectificate, anexa la acesta. 
 
Art.2.  Cu un numar de 5.430.002 voturi «Pentru» (71,42% din capitalul social reprezentat in 
adunare), se aproba incheierea unui nou contract de performanta al directorului general al societatii, 
in baza Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 428/ 14.06.2006, precum si anexele 
cuprinzand criteriile si obiectivele de performanta, avizate de catre Directia Generala Economico - 
Financiara si Administrativ din cadrul M.E.C., reactualizate cu valorile indicatorilor economico – 
financiari prevazuti in B.V.C.– ul rectificat pentru anul 2006 si se desemneaza dl. Toader Ioan Bacu, 
in calitate de reprezentant al A.G.A., pentru semnarea acestui contract inclusiv a celor doua anexe. 
 
Art.3. Cu un numar de 6.212.926 voturi «Pentru» (81,72% din capitalul social reprezentat in 
adunare), se mandateaza dl. LIVIU ILASI, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie si 
director general al S.C.CONPET SA. Ploiesti, pentru a semna, in numele actionarilor, hotararea 
adunarii generale ordinare a actionarilor si documentele necesare efectuarii formalitatilor cerute de 
lege pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si aplicarea hotararii adoptate.  
  
Art.4 Cu un numar de 6.212.926 voturi «Pentru» (81,72% din capitalul social reprezentat in adunare), 
se aproba data de 20.09.2006 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora 
se rasfrang efectele hotararii prezentei adunari generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu 
prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
 

PRESEDINTELE C.A. 
Liviu Ilasi 

 




