MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERIULUI de pe l6ngii TRIBIJNALUL PRAHOVA
Cod unic de inregistrrre

NumIr

1350020
de ordine in registrul

comcrtului

t29t6lt99t
Exemplar nr:

I

Cf,RTIFICAT
DE iNREGISTRARf, MENTIUNI

Menliunea nr. 17716 din 30.03.2015 privind inregistrarea modificdrii actului constitutiv al
CONPET SA
cuprinse in hotlrirea adunirii generale extraordinare a actionarilor nr
registrul come4ului la data de 17 .04.2015 in baza rezolu[iei nr.

Data eliberarii:
Anexe: Rezolulie
cod l'l-10-136

22

-nr-

?fl15

.129t6il991

c!1-

1350020

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OT'ICIUL NATIONAL AL RECISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comertului de pe 16ngi Tribunalul Prahova
DOSAR NR. 177 l6130.03.2015
R E Z O L U T I A nr. 6489 117.01.2015
Pronunfati in iedinla din data de: 17.01.2015

CIIIRI.IA OTILIA

-

PERSOANA DESEMNATA conforrn O.U.G. I 1612009. aprobata cu modificari
si completari prin Lcgea nr. 84/20 10. plin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01 .2010
[)c lol fiind solu[ionarea cererii de inlegislrare nt. 17716 din data 30.03.2015 pentru CONPEl'
SA. cod rrnic de 'inlcgistrare: 1350020. numir dc ordine in rcgistrul come(ului: J29l6ll99l.
PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de fatS:
I)tirt celerca inregistratI sub nr. 17716 din data 30.03.2015 s-a solicitat. inregistrarea in
rcgistrul conrerfului a unor rnodificdri releritoale la: cod obiect de activitate: alte menliuni.
In sus{inerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Exanrin6nd inscrisurile menlionate PERSOANA DESIIMNATA, constatand ca sunt irrdeplinite
cerinlele legale. in confbrmitate cu art. 1.2 gi 6 din O.U.G. I 1612009, aprobatd cu modillcAri 9i
conrl)lctrrri prirr Legea nr. 84/2010. ale Legii 3l/1990. republicat[. cu modificarile qi cornpletirile
rultcritrarc. ale Lcgii n1.2611990. republicatd. cu modificdrile gi corrpletirile ulterioare. precunr qi ale
Legii 359i1004 cu modificirile qi cor-npletlrile ulterioare. urmeazd a admite prezenta cercre privind
inlegistralea in registtLrl comerlului a rnodificirilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

iw

countlrIr,E LEGIr
DISPUNE

t

Adrnite celelea de inregistrare aga cum a fost tbrmulati gi dispune inregistrarea in registrul
conrerqului a tnenliunilot cu privire la: cod obiect de activitate: alte menliuni 5i potrivit datelor din:
Hotilirea adunllii gencrale cxtraordinale a aclionarilor nr. I din 19.03.2015: depttnerea actttlui
constitrrtiv actualizat.
Dispr.rne publicalea in Monitorul Oficial al Rominiei. Partea a lV-a, a actului modificator Ilotirlilca adunilii gcnerale extraordinare a aclionarilor nr. I din 19.03.2015 9i a notificarii privind
tlcpunelca la ollciul registrului comerfului a actului constitutiv actualizat.
llxecutorie de drept.
C1 drept de pldngere. in termen de l5 zile, la Tribunalul Prahova in condiliile art. 6 alin. (3) i5) ;i trrrritoarelc din O.tJ.G. l1612009, aprobat[ cu rnodificdri 9i corrpletiri prin Legea nr. 84/2010.
I)ronun{ati-t in gedin{a din data de: 17.04.2015

I

PERSOANA DESE

CHIRITA OTI

Ii

MIMSTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERIULUI de pe l6ng5 TRIBUNALUL PRAHOVA
Cod unic de inregistrrre
1350020

Numtrr de ordine in rcgistrul comerlului

J29t6lt99t
Exemplar nr:

I

CERTTFICAT
DE iNREGISTRARE MENTIUNI

Menfiunea nr. 33919 din I 6.06.201 5 privind inregistrarea modificlrii actului constitutiv al
CONPET SA
cuprinse in hotirdrea adunlrii generale extraordinare a actionarilor nr. 2 din 10.06.2015 este inscrisf, in
registrul come4ului la data de 19.06.2015 in baza rezolufiei nr. 10598 din 18.06.2015.

Dara etiberarii:........?.{. lU.it ..i!.t!
.4nere,' Rezolufie
cod I l-10-l36

.t29/6n991
cul - t350020

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITTEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comerfului de pe lAngi Tribunalul prahova
DOSAR NR. 33919/16.06.201s
R E Z O L U T I A nr. 10598/18.06.2015

Pronunfati in gedinfa din data de: 18.06.2015

ILINCA SIMIONESCTJ DIRECTORUL Oficiului Registrului Come4ului de pe ldngd Tribunalul
Prahova
Pe rol fiind solulionarea cererii de inregistrare nr. 33919 din data 16.06.2015 pentru CONPET
SA. cod unic de inregistrare: I 3 50020. numer de ordine in registrul come(ului: J29l6ll99l.

DIRECTORUL
Asupra cererii de fa15:
Prin cererea inregistratd sub nr. 33919 din data t6.06.2015 s-a solicitat. inregistrarea in
registrul comer[ului a unor modificdri referitoare la: alte menliuni.
In sus{inerea cererii au iost depuse inscrisurile rnenlionate in cererea de inregistrare.
Examin6nd inscrisurile mentionate DIRECTORUL. constatend ci sunt indeplinite cerinfele
lcgale. in confornlitate cu art. 1,2 gi 6 din O.U.G. 11612009, aprobati cu rrodificdri qi completdri prin
Legea nr. 8412010. ale Legii 31/1990. republicati. cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare, ale Legii
nr.2611990. republicatd, cu modific[rile gi completdrile ulterioare. precum gi ale Legii 35912004 cu
rnodificdrile qi completarile ulterioare. urmeaze a admite prezenta cerere privind inregistrarea in
rcgistrul comerlului a rnodificirilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

iN coNorlrrr,E LEGrr
DISPUNE
Adnrite ceretea de inregistrare aga cum a fost formulatl gi dispune inregistrarea in registrul
comerfultti a tnenfiunilor cu privire la: alte menliuni gi potrivit datelor din: llotdr6rea adundrii generale
extraordinare a acfionarilor nr. 2 din 10.06.2015; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romdniei. Partea a IV-a. a actului rnodificator Hoterarea adunirii generale extraordinare a aclionarilor nr.2 din 10.06.2015 gi a notificdrii privind
depunerea la oficiul registrului come4ului a actului constitutiv actualizat.
Dxecutorie de drept.

Cu drept de plingere. in termen de l5 zile. la Tribunalul Prahova in condiliile art. 6 atin. (3) (5) 9i urrnirtoarele din O.U.G. 1l612009. aprobati cu modificdri gi completdri prin Legea nr. B4l20l0.
Pronun{ati in gedinla din data de: 18.06.2015
C,

scu
^:

MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERIULUI de pe lAngi TRIBUNALUL PRAHOVA
Cod unic dc inregistrare
1t50020

NumIr
Excmplar nr:

in registrul comerlului
J29t6lt99t

de ordine

I

CERTIFICAT
Df, iNREGISTRARE DEPTJNERf, $I
MENTIONARE ACTE

Men(ionarea in registrul come4ului a depuneriiactului constitutiv actualizat gi inregistrarea in
registrul come(ului a depunerii actului: act constitutiv actualizat din 1ffi2015, pentru firma

conform cererii nr. 5E338 din 23.10.2015 este inree,istrata in regig{r-r-dcome4uh/r'$ data de 26.10.2015
in baza rezoluliei nr. 18386 din data de 26.10.201

5

I

,.,!:.
.

Dota eliberarii:

Anexe: Rezoltlie
cod Il-10-137

2 B 0CT. 2015

:

,'

I

Dirchor,
Ilinca SIMIONESCU

J2st6/1991
cul - 13s0020

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comerlului de pe l6ngI Tribunalul Prahova
DOSAR NR. 58338/23.10.20r5

RE Z O L U T I A nr. 1E386/26.10.2015
Pronun(atl in ledinta din data de: 26.10.20f5
BARANIUC GEORGIANA - PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 11612009, aprobatd
cu modificdri gi completdri prin Legea nr. 8412010, cu modificdrile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20
din data de 14.01.2010, cu modificdrile gi completdrile ultenoare
Pe rol fiind solutionarea cereni de depunere gi mentionare acte nr. 58338 din data 23.10.2015
pentru societatea CONPET SA, cod unic de inregistrare: 1350020, numir de ordine in registrul
comertului: J29l 61 199 l.

PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de fat[:
Prin cererea, inregistratd sub m. 58338, din data de 23.10.2015 s-a solicitat inregistrarea in
regrstrul comertului a depunerii urmdtoarelor acte: Act constitutiv actualizat din 16.10.2015.
Examindnd inscrisurile menlionate PERSOANA DESEMNATA, constatdnd cd sunt indeplinite
cerinlele legale, in conformitate prevederile O.U.G. nr. I l612009, aprobatd cu modific[ri gi completdri
prin Legea nr. 84/2010, cu modificdnle ulterioare, dispozi(iile Legii nr. 2611990, republicati. cu

modilicirile gi complethrile ulterioare qi ale Legii nr. 3l/1990, republicat5, cu modificdrile

9i

cornpletdrile ulterioare, urmeazd a admite prezenta cerere de depunere men(ionare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE

iu coNoIlrtt-E LEGrI
DISPUNE

Admite cererea de depunere $i mentionare acte a$a cum a fost formulatd qi dispune
inregistrarea in registrul comer{ului a depunerii urmatoarelor acte: Act constitutiv actualizat din
16.10.2015.

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea a IV-A a notrficdrii privind
depunerea la oficiul registrului come4ului a actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea rezoluliei pe pagina de intemet a Oficiului Na{ional a Registrului
Come(ului.
Executorie de drept.
Cu drept de plAngere, in termen de l5 zile, la Tribunalul Prahova, in conditiile art. 6, alin. (3) (5) 9i urmdtoarele din O.U.G. nr. I 1612009, aprobati cu modificdri 9i completiri prin Legea nr.
84/20 10. cu modificdrile ulterioare.
Pronun(atd in gedinfa din data de: 26. 10.201 5 .

PERSOANA DESEMN
BARANIUC GEO

*,I1.u'l

Referent/Redaotat: C.V.
I ex.

Data:26.10.2015

'[-z

MINISTERUL JUSTITIEI . OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMI,RTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe ting6 TRIBUNALUL PRAHOVA
Cod unic de inregistrare
1350020

Numtrr de ordine in registrul comerfului
J29t6fi991
Exemplar nr: I

Cf,RTIFICAT
DE iNREGISTRARE MENTITJNI

Men!iunea nr.70972 din 22.12.2015 privind inregistrarea modificirii actului constitutiv al
CONPET SA
cuprinse in hotArarea adunirii generale ordinare a actionarilor nr. 5 din ]21, )E 5 este inscrise in
registrul come(ului la data de 23.12.201 5 in baza rezolutiei nr. 2261tdi&1,u2 -2\ 5.

jl'
i

0

Dala eliberarii:
Anexe: Rezolulie
cod I l-10-136

5 IAN

2016

ft'

-n,

?.

-:a,\, !:
'if#;l\

'\HFnci
',t

,t

J29/6il991
cul - 1350020

ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Oficiul Registrului Comerlului de pe l6ngd Tribunalul Prahova
DOSA R NR- 7 097 2 I 22.12.20 t5

,.Tn',,',f; ul.',li,t#"'.'"TtJ::i:i#i*
BARANIUC GEORGIANA - PERSOANA DESEMNATA confbrm O.U.G. 11612009, aprobatd cu
rnodificdri Ei completiri prin Legea nr. 84/2010, cu modificdrile ulterioare, prin Decizia D.G. nr.20
din data de 14.01.2010, cu modiflcdrile gi completlrile ulterioare
rol fiind solu(ionarea cererii de inregistrare r.709'72 din data 22.12.2015 pentru CONPET
SA, cod unic de inregistrare: I 3 50020, numdr de ordine in registrul come(ului: J291611991.
Pe

PERSOANA DESEMNATA
Asupla cererii de fat[:
Prin cercrea inregistrati sub nr. 70972 din data 22.12.2015 s-a solicitat, inregistrarea in
registrul come(ului a unor modificdri referitoare la: alte menliuni; persoane imputemicite.
ln sustinerea cererii au fbst depuse inscrisurile men!ionate in cererea de inregistrare.
Examinind inscrisurile mentionate PERSOANA DESEMNATA, constatdnd cd sunt indeplinite
cerintele legale, in confonnitate cu art. 1,2 qi 6 din O.U.C. I 1612009, aprobatd cu modificdri qi
completdri prin Legea nr. 84/2010, cu rnodillcirile ulterioare, ale Legii nr.3l11990, republicatl, cu
modificdnle qi cornpletdrile ulterioare, ale Legii nr.2611990, republicatd, cu modilicdrile qi
completdrile ulterioare, precum gi ale Legii 35912004 cu moditicdrile qi completdrile ulterioare,
unneazd a admite prezenta oerere privind inregistrarea in registrul come(ului a modificirilor
solicitatc.

PENTRU ACESTE MOTIVE
iN conorlttt-E LEGTI
DISPUNE

A{rnite cererea de inregistrare a$a cum a fost formulatd qi dispune inregistrarea in registrul
come(ului a men{iunilor cu privire la: alte menfruni; persoane imputemicite $i potrivit datelor din:
Hotdrdrea adundrii generale ordinare a aclionarilor nr. 5 din 17 .12.2015 depunerea actului constitutiv
actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte:
Hotirdrea adundiii generale ordinare a aclionarilor nr. 5 din 17.12.2015 9i a notificdrii privind
depunerea ta oficiul registrului come(ului a actului constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de plAngere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova in condiliile art. 6 alin (3) (5) 9i urmdtoarele din O.U.G. 11612009, aprobatd cu modificiri gi completdri prin Legea nr. 84/2010,
cu modificiri le ulterioare.
Pronuntatd in Eedinta din data de: 23.12.2015.

PERSOANA DESEMNATA,
BARANIUC GEORGIANA

v

Refercnt/Rcdactat: C.V.
3 ex.

Data: 23.12.2015

