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ZAHARIA MAGDALENA
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PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 11612009, aprobatd cu
modificdri qi complettrri prin Legea r.8412010, cu modificdrile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 695
din 0l .1 l 201 6

fiind solutionarea cererii de inregistrare t.72600 din data 08.12.2016 pentru CONPET
SA, cod unic de inregistrare: 1350020, numdr de ordine in registml comertului: J29l6ll99l.
Pe rol

PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de faJi:
Prin cererea inregistrat?i sub nr. 72600 din data 08.12.2016 s-a solicitat, inregistrarea in
registrul come(ului a unor modificf,ri referitoare la: numire, revocare, modificate date persoane
imputemicite; reprezentanfi pentru imputemicit persoanl juridici.
in suslinerea cererii au fost depuse inscrisurile menlionate in cererea de inregistrare.
ExaminAnd inscrisurile menlionate PERSOANA DESEMNATA, constal'ind cd sunt indeplinite
cerintele legale, in conformitate cu art. 1 ,2 9i 6 din O.U.G. I 16/2009, aprobatii cu modificiri 9i
completiri prin Legea nr. 84/2010, cu modificdrile ulterioare, ale Legii nr.3111990, republicati, cu

modificdrile gi completiirile ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicati, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare, precum gi ale Legii 359/2004 cu modifictrrile 9i complet2irile ulterioare,
urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul come4ului a modificdrilor
solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ix coxntpn E LEGII
DISPUNE
Admite cererea de inregistrare a$a cum a fost formulati gi dispune imegistrarea in registrul
come4ului a menfiunilor cu privire la: numire, revocare, modificare date persoane imputemicite;
reprezentanli pentru imputemicit persoani juridicd gi potrivit datelor din: HotirArea adunf,rii generale
ordinare a acfionarilor nr. 3 din 29.1 1.2016; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte:
HotiirArea adunirii generale ordinare a actionarilor nr. 3 din 29.11.2016 9i a notificdrii privind
depunerea la oficiul registrului come4ului a actului constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de pldngere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Prahova in condiliile art. 6 alin. (3) (5) qi urmdtoarele din O.U.G. 11612009, aprobatii cu modificdri qi completiri prin Legea w.84/2010,
cu modifi clrile ulterioare.
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