ACT ADITIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRATIE NR.
Încheiat astăzi

Între
Societatea CONPET S.A., administrata in sistem unitar, cu sediul social în municipiul Ploiești, str.
Anul 1848, nr. 1 - 3, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova
sub nr. J /29/6/22.01.1991, CIF RO 1350020, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, deschis la BCR
Ploiești reprezentată de domnul Prepeliță Alexandru, în calitate de mandant, („Societatea"),
si
Domnul _________ cetățean _________, născut la data de _________, în ________, județul
__________, domiciliat în _____________ județul ________, identificat prin __ seria ___ nr.
________, emis de _________ la data de ______, având __________, în calitate de administrator
neexecutiv („Administrator").
Având în vedere următoarele:
• Faptul că între domnul _________ și Societate a fost încheiat Contractul de Administrație nr.
/ 05.03.2018 pentru un mandat provizoriu incepand de la data de 05.03.2018 până la data de
28.03.2017;
• Faptul că prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/ 05.03.2018 au fost aprobate:
i) prelungirea duratei mandatului domnului __________ cu o perioada de 2 luni, începând cu data de
28.03.2018 în conformitate cu prevederile art. 64^1 alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 109/ 2011, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 111/ 2016;
• Articolul 6 din Contractul de Administrație potrivit căruia durata contractului de administrație poate
fi prelungită numai în condițiile prelungirii mandatului administratorului prin hotărâre AGA, în
condițiile legii.
• Articolul 30 din Contractul de Administrație potrivit căruia contractul de administratie poate fi
modificat numai prin acordul scris al părților semnatare, exprimat printr-un act adițional.

Părtile convin următoarele:
Art.1. Se completează art. 6. din Contractul de Administrație cu următorul alineat:

„Contractul de Administrație se prelungește cu o perioada de 2 luni, începând cu data de 28.03.2018
până la data de 28.05.2018, sub condiția acceptării funcției de către administratorul ales.”
Celelalte prevederi ale Contractului de Administrație nr.

/ 05.03.2018 rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost încheiat azi 05.03.2018, în 2 (doua) exemplare originale și face parte
integrantă din contractul de administrație menționat.

Societatea

Administrator

