
p corueer CONPET S.A., Romdnia
str. Anul 1848 n|l-3, Ploie$i, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950: J29/6/22.01.1991
Capital social subscris Si va$at 28 559 842,40 lei

'i i ..'.:'%. '.:.:;'.ii.',' : :i
: ... 1..-,........:.:..

ROMANIA
r9r3 20r3 saRBAloAiMa PAruNl

Supus spre informare in sedinta C.A.
ae-.r:].::i-IE/?

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
DtREcnA ecououtcA
r'tr l5lr/b tlL-[_L

din data de-*,6-2olhi in gedinta AGOA din data

INFORMARE
privind prelungirea termenului pentru ducerea la indeplinire a misurilor din

Decizia nr. 2812013 a Camerei de Conturi Prahova

in anul 2013, auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Prahova au

efectuat controiul ,,situaliei, evolutiei gi modului de administrare a patrimoniului public gi privat

al statului, precum $i legalitatea rcalzerii veniturilor gi efectuirii cheltuielilor" la Conpet pe

perioada 01.01.2010-30.06.20 12.

in urma controlului efectuat, Camera de Conturi Prahova a emis Decizia nr.2812013
din 29.03.2013 prin care s-au dispus mai multe mesuri in sarcina societetii.

Urmare verificarii stadiului ducerii la indeplinire a mdsurilor dispuse, Camera de Conturi

a emis doue decizii prin care a stabilit noi termene de ducere la indeplinire a masurilor ce nu

au fost indeplinite, respectiv 31 .08.2016 si 31.03.2018.
in data de 30.03.2018, CONPET S.A. a transmis catre Camera de Conturi Prahova

adresa nr. 12361 si a comunicat acesteia stadiul de realizare a misurilor neindeplinite,

solicitind totodatd un nou termen de prelungire necesar pentru implementarea acestora.

La data de 07.06.2018, Camera de Conturi Prahova a transmis cetre CONPET

Decizia nr. 2090/651/2013 din 05.06.2018 prin care a prelungit p6nd la data de 30.06.2019

termenul de realizare a mdsurilor neindeplinite.

MSsurile rimase de indeplinit din Decizia nr. 2812013 pentru care termenul a fost

prelungit pAni la data de 30.06.2019:

MSsura nr. 1.1.: ,,Majorarea capitatului sociat al s.c. conpet s.A. cu valoarea celor 47 de

terenuri pentru care au fost oblinute ceftificate de atestare a dreptului de proprietate asupra

terenurilor."

Referitor la aceastd mSsuri menliondm c5, dupa emiterea Deciziei nr. 2812013'

consiliul de Administralie ?i conducerea executiva au intreprins toate demersurile prevazute

de lege pentru majorarea capitalului social cu aportul in natura al statului reprezentend cele 47

de terenuri pentru care s-au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate'

Propunerea de majorare a fost inclusS pe ordinea de zi a AdunSrilor Generale ale Actionarilor

din data de 19 05.2016, 20 05.2016 9i 05 07 2016'
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ln prima sedinle (19.05.2016) si la a doua convocare (20.05.2016), propunerea de
majorare a capitalului social nu a fost supusi dezbaterii, intrucat cvorumul de linere a adunirii
a fost sub minimul prevazut de legislatia in vigoare.

in sedinla Adunarii Generale Extraordinare din data de 05.07.2016, propunerea de
majorare a capitalului social a fost dezbdtutd si in urma supunerii la vot, majorarea capitalului
social nu a fost aprobate din cauza neintrunirii majoritetii necesare luirii unei astfel de hoterari.

Ulterior sedintei AGEA din 05.07.2016, la solicitarea Ministerului Energiei (adresa nr.
140968/18.05.2017), CONPET a transmis un punct de vedere asupra proiectului de Hotarare
a Guvernului pentru modificarea art. 6, alin. (1) si alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.

834/1991 privind stabilirea gi evaluarea unor terenuri detinute de societetile comerciale cu
capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare si art. '143 din Hoterarea nr.577 din
13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenle
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societdlilor comerciale, cu modificerile gi

completerile ulterioare, 9i a Legii nr. 13712OO2 privind unele mesuri pentru accelerarea
privatizdrii.

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 28.02.2018, pe site-ul Ministerului
Energiei, pentru dezbatere publice.

Acest proiect prevede ca majorarea capitalul social sd se efectueze la valoarea.luste
determinatd prin raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu
standardele de evaluare.

Cu toate ce, propunerea de majorare a capitalului social a fost dezbdtute in cadrul AGA,

nefiind aprobate, Consiliul de Administralie, in sedinla din data de 25.05.2018, a dispus
conducerii executive se analizeze situalia gi sd prezinte o informare cu privire la dispoziliile
legale incidente in cazul majorerii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-a emis

Certificate de atestare a dreptului de proprietate, respectiv cu privire la modalitatea 9i palii
necesari pentru majorarea capitalului social.

Misura nr. 11.2.: "Aplicarea mesurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor gi recuperarea

acestora, prin extinderea verificdrilor asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare

cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de

prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raporlul de control fiind estimate la 1 15.922,49 lei

reprezentend penatitdli nesolicitate executanlilor seNiciilor de ecologizare, urmare neaplicdrii

prevederilor contractuate cu privire la calculul penalitdtlilor pentru neexecutarea serviciilor de

ecol ogiz a re i n term enel e conv e n ite. "

Aceasti masuri a fost indeplinite partial, fiind in curs de realizare incasarea sumei de

25.728,89lei reprezentAnd diferenta de penalitili datorate de Ecprod SRL'

Pentru recuperarea acestor penalitdti, conpet a intreprins toate mdsurile legale; in

prezent, Ecprod SRL se aflS in insolvenJS, Conpet s.A. fiind inscrisa in tabloul definitiv al

creantelor cu suma de 25728,89|ei (Dosar nr. 28031120t2O13' Tribunalul Dambovila). PAnS

la aceasti datd, societatea conpet a incasat 874,78 lei din suma de 25.728,89 lei

Procedura de insolventS a debitoarei Ecprod SRL este in curs de derulare, dosar nr'

2803t12012013 aflat pe rolul Tribunalului DAmbovila, urmetorul termen de judecate fiind in data

de 25.06.2018.
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Misura nr. 11.3. "Aplicarea mdsurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor gi recuperarea
acestora. prin extinderea verificeribr asupra tuturor contractelor de lucrdri cu privie la
respectarea obligatiilor contractuale, la care s-au constatat abateri acuzatoare de prejudicii,
preJudiciile cuprinse in rapoftul de control fiind estimate la 156.602 lei, reprezenbnd penatiati
nesolicitate de la executantul sc confind sRL c6mpina. urmare neaplicerii prevederilor
contractuale cu privire la calculul penafite br pentru neexecutarea contractului.,'

Prin adresa nr. 12.361/30.03.2018, societatea Conpet S.A. a comunicat Curtii de
conturi faptul ci aceastd masuri este indeplinite, suma datorate de societatea confind fiind
incasate integral.
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