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NOTA

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.10.2016, a fost avizat Referatul nr.

37164/20.10.2016, prin care s-a solicitat supunerea spre aprobare in Adunarea Generala Extraordinara a

Actionarilor a incetarii efectului art.Z din Hotararea nr.3117.12.2015 si de utilizare a fostului sediu social

Conpet S.A., situat in Ploiesti, B-dul Independentei, nr. 7, jud. Prahova, in cadrul activitatii societatii ca spatiu

de birouri.

PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE A IMOBILULUI
Activul, proprietate Conpet S.A., situat in b-dul Independentei nr.7, Ploiesti (fostul sediu social al

Conpet), este disponibil, incepand cu luna martie 2009, cand prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor nr. | 104.03.2009 s-a aprobat mutarea sediului social si a domiciliului fiscal al Conpet S.A. la

actuala adresa din Municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. l-3, Jud. Prahova.

Imobitul este compus din cladiri cu suprafata construita la sol de 632 mp (suprafata desfasurata 1316

mp) si teren in suprafata de I144 m.p. ( 1.143 mp din masuratori). Cladirea principala a fost construita injurul

anului 1940, in regim de D+P+E, avand destinatia de birouri. Accesul in locatie se face din doua strazi - strada

Golesti si b-dul Independentei.

Cladirile si terenul sunt in proprietatea societatii si sunt intabulate in cartea funciara nr. 69212 a

Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

Nefiind utilizat dupa mutarea personalului in sediul nou (2009), imobilul a fost propus pentru

valorificare prin vanzare, iar Consiliul de Administratie a avizat vanzanea in sedinta din data de 30.01.2013

(Decizia nr. 2130.0 1.2013).

Pentru aducerea la indeplinire a deciziei Consiliului de Administratie, in vederea supunerii spre aprobare

de catre AGEA, s-au facut demersurile prevazute de ,)4etodologia de lucru pentru organizarea si desfasurarea

vanzarii prin licilatie deschisa cu strigare a activelor apartinand opetalorilor economici, la care Slatul Roman

este aclionor unic sau majorilar ", emisa de catre Departamentul pentru Energie -Directia Generala Privatizare si

Administrare a Participatiunilor Statului in Energie, necesare aprobarii vanzarii activului de catre Adunarea

Generala Extraordinara a Actionarilor Conpet S.A.

Prin Hotararea nr. 3 din 17.lZ.2Ol5, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Conpet SA a

aprobat vanzarea activului si a dat un mandat conducerii societatii pentru vanzarea imobilului, care, intre altele,

contine urmatoarele limite:

,,-pretu[ de pomire a licitatiei cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare,

avand in vedere pasul de licitatie, a activului "cladiri si teren in suprafata de 1.144 m.p., situat in Municipiul

Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova", este conform Deciziei nr. l41 11.11.2015 a
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Consiliului de Administratie, de 3.170.616 lei fara TVA, echivalentul a 718.000 EURO fara TVA (la cursul de

schimb BNR din data de 14.09.2015);

- pasul de licitatie: 5%o din pretul de pomire la licitatie, respectiv I 58.53 I lei fara TVA;

- preful minim de vanzare va fi egal cu pretul de pomire a licitatiei, respectiv 3.l70.616lei fara TVA;"

Dupa aprobarea vanzarii de catre AGA, conducerea executiva a efectuat toate formalitatile de publicitate

prevazute de lege si a organizat 3 licitatii succesive, prima in data de 16.03.2016, iar urmatoarele ( cu publicitate

extinsa) in data de 20.04.20 l6 si 23.06.2016, la care nu a participat niciun cumparator.

O noua incercare de valorificare prin vanzare la licitatie la pret diminuat pentru a incuraja potentiali

cumparatori se poate realiza in conformitate cu metodologia de lucru pentru organizarea si desfasurarea vanzarii

prin licitatie deschisa cu strigare a activelor apartinand operatorilor economici, la care Statul Roman este

actionar unic sau majoritar, emisa de catre Departamentul pentru Energie -Directia Generala Privatizare si

Administrare a Participatiunilor Statului in Energie, respectiv prin reluarea procedurii initiale de aprobare de

catre Adunarea Generala a Actionarilor.
In acest sens, conducerea executiva a prezentat in sedinta Consiliului de Administratie din data de

05.O'7.2016 o informare privind stadiul aducerii la indeplinire a Hotararii A.G.E.A de vanzare a activului, iar

Consiliul de Administratie a solicitat sa se prezinte propuneri concrete pentru valorificarea si,/sau utilizarea

activului.
In sedinta Consiliului de Administratie din data de 30.09.2016, conducerea executiva a prezentat o

analiza pentru identificarea unei variante care sa conduca la utilizarea./valorificarea cea mai buna a imobilului.

Analiza efectuata a avut in vedere si starea generala a cladirilor (uzura fizica, deprecieri functionale), dar

si necesitatea luarii de masuri pentru stoparea degradarii acestora, iar rezultatul este prezentat dupa cum

urTneaz:l:

I. Utilizarea in cadrul activitatii poprii a societatii, ca urmare a aparitiei unor elemente noi dupa

luarea deciziei de vanzare

In prezent se deruleaza proiectul privind executia lucrarilor de modemizare a sediului din strada

Rezervoarelor (la aceasta data fiind aprobat proiectul tehnic de modernizare). Lucrarile de constructii la

imobilele respective se vor realiza in mai multe etape, iar pentru a facilita executia acestora este necesara

eliberarea spatiilor si relocarea unui numar de 90 de persoane in alte spatii de birouri identificate.

In luna septembrie 2013, urmarea controlului efectuat de catre Inspectoratul Situatiilor de Urgenta si a

masurii dispuse de acesta" a aparut necesitatea identificarii unei solutii pentru asigurarea conformitatii cu

dispozitiile legale. ln data de 04.09.2013, ISU Ploiesti a constatat depasirea cu 50 de persoane a numarului de

personal aprobat in documentatia necesara obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si a trasat ca masura de

realizat pentru indeplinirea conditiilor legale: largirea scarilor interioare la sediul central situat in str. Anul 1848,

nr. l-3 astfel incat sa existe posibilitatea , in caz de incendiu, sa coboare pe scari un numar mai mare de

persoane. In sediul social din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. l-3 isi desfasoara activitatea un numar de 215 salariati

fata de 165 salariati prevazuti in documentatia de avizare. Aducerea la indeplinire a masurii trasate este foarte

dificil de realizat si, in consecinta, se impune relocarea in alta cladire a unui numar de 50 de persoane.

Avand in vedere situatia mai sus prezentata, care determina un necesar de spatii de birouri pentru un

numar de 140 persoane (90 salariati din sediut situat pe str Rezervoarelor si 50 salariati din sediul central), s-a

efectuat o evaluare a starii tehnice a imobilului, amplasat in b-dul Independentei nr. 7 si s-a stabilit necesarul de



lucrari care ar trebui realizate pentru aducerea acestui imobil in stare functionala, dar si pentru stoparea

degradarii fizice.
Valoarea lucrari pentru reabilitarea imobilului este estimata la suma de 1.391.000 lei (315.000 euro).

II. Continuarea procedurii de valorificare prin licitatie

Avand in vedere ca la licitatiile desfasurate nu s-a prezentat niciun cumparator, rezulta ca oferta nu este

atractiva pentru potentiali cumparatori, motivul lipsei interesului de a cumpara putand fi starea fizica a cladirii

care genereaza costuri suplimentare pentru cumparator pentru a aduce cladirile in stare functionala. Aceasta

situatie presupune o diminuare a pretului pornire a licitatie deoarece pretul actual excede interesului unor

potentiali cumparatori.

In acest context, pentru organizarea unei noi licitatii de vanzare, ar trebui sa fie diminuat pretul de

pomire la licitatie, iar acest lucru se poate face numai prin procedura prevazuta de ,.,l4etodologia de lucru pentru

organizarea si desfasurarea vanzarii prin licitalie deschisa cu strigare a activelor apartinand operatorilor

economici, la care Statul Roman esle actionar unic sou majorilar", emisa de catre Departamentul pentru Energie

-Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiunilor Statului in Energie, pentru a supune aprobarii

diminuarii pretului de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Mentionam ca varianta continuarii valorificarii prin vanzare la licitatie, la un pret diminuat cu mai mult

de 4olo fata de pretul achral, conduce la valorificarea activului sub valoarea ramasa neamortizata de 3.03 I .187 lei,

iar aceasta are impact negativ in contul de profit si pierdere (pierdere din vanzare).

In acest sens, avand in vedere ca organizarea unei noi proceduri de valorificare prin vanzare la licitatie

presupune diminuarea prefului de vanzare, consideram ca adunarea generalA a actionarilor poate sa revini asupra

Hotararii nr.3 din 17.12.2015, prin care a aprobat vanzarea activului, intrucat diminuarea pretului de pomire la

licitatie cu mai mult de 4olo ar conduce la valorificarea activului sub valoarea neta din contabilitate de 3.03 t.187

lei, care ar avea un impact negativ in contul de profit si pierdere.

In consecinta, tinand cont de analiza mai sus prezentata pentru ambele variante de utilizare/valorificare,

dar si de necesitatea stoparii degradarii starii fizice si tehnice a imobilului, Consiliul de Administratie considera

oportun ca imobilul situat in Ploiesti, B-dul Independentei nr.7, jud. Prahova, sa fie reabilitat si utilizat in cadrul

activitatii societatii ca spatiu de birouri.

Avand in vedere cele expuse mai sus, Consiliului de Administratie propune Adunarii Generale a

Actionarilor sa aprobe incetarea efectelo r art. 2 din Hotararea AGEA nr. 3l17 .12.2015 si utilizarea fostului sediu

sociat CONPET SA, situat in Ploiesti, B-dul Independentei nr.7, jud. Prahova, ca spatiu pentru birouri dupa

executarea lucrarilor de reparatii pentru a aduce cladirile in stare functionala.
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