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CONVOCATOR 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti 
cu sediul in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 7, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 

1350020, in baza prevederilor Legii nr. 31/ 1990 republicata, Legii nr. 297/ 2004 si statutului societatii,  
CONVOACA 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 
pentru data de 30.06.2006, ora 12:00, la sediul nr. 2 al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor 
nr. 8, cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar aferent anului 2005, 
fixarea dividendului net pe actiune si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a 
dividendelor catre actionari. 

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2006 in conditiile avizarii 
acestuia de catre Ministerul Economiei si Comertului. 

3. Aprobarea anexelor la contractul de performanta nr. 6956/27.04.2005 si desemnarea unui 
reprezentant pentru semnarea acestora dupa aprobarea rectificarii Bugetul de Venituri si 
Cheltuieli pe anul 2006. 

4. Analiza gradului de indeplinire a criteriilor, obiectivelor si indicatorilor contractului de 
prerformanta pentru anul 2005 si acordarea premiului anual directorului general al 
societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, OUG nr. 79/2001 si in limita 
sumei aprobate in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006. 

5. Aprobarea organizarii unor noi faze de licitatie pentru vânzarea activului “Baza de 
recuperare cardio-vasculara Breaza”. 

6. Aprobarea actiunilor de sponsorizare de catre S.C. CONPET S.A. Ploiesti, avizate de 
Consiliul de Administratie dupa sedinta adunarii generale a actionarilor din 27.04.2006, 
conform sumelor alocate prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2006, cu 
respectarea cadrului legal existent si a Ordinelor Ministrului Economiei si Comertului nr. 
647/ 2005 si nr. 42/ 2006. 

7. Imputernicirea directorului general al societatii pentru semnarea documentelor aprobate in 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si pentru a face demersurile necesare 
inregistrarii hotarârii adoptate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova si publicarii acesteia in Monitorul Oficial, conform prevederilor legale. 

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

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfârsitul 
zilei de 09.06.2006, zi stabilita ca data de referinta. In cazul in care la prima convocare nu sunt 
indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea adunare generala ordinara a 
actionarilor este convocata pentru data de 01.07.2006, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului 
de desfasurare. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala 
ordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane 
fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. 
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat 
actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de mandat sau procura speciala. 
Formularele de procura de reprezentare se pot ridica de la sediul S.C. CONPET S.A., Comp. 
Actionariat sau de pe site-ul societatii, incepand cu data de 09.06.2006. Procurile se vor depune/ 
expedia catre S.C. CONPET S.A. Ploiesti, Comp. Actionariat, pana la data de 26.06.2006, ora 16:00. 
Procurile nedepuse in original in termenul specificat mai sus nu vor fi luate in considerare. 
Incepand cu data de 13.06.2006, documentele si materialele informative referitoare la problemele 
inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii. Actionarii pot obtine, la cerere si contra 
cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii comerciale din 
Ploiesti, B-dul. Independentei, nr. 7, Comp. Actionariat, tel. 0244.401.360 int. 1174, 1136 sau tel. 
0244.401.387, intre orele 08:00 - 16:00, e-mail: actionariat@conpet.ro. 
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