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PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)  

Societății “CONPET” S.A. Ploieşti  

din data de 18.08.2022 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul 

social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, avȃnd 

un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul 

Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 18.08.2022 (prima convocare), în urma 

dezbaterilor acționarilor, următoarea:  

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă alegerea dlui./ dnei........... în calitate de secretar al Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 

Art. 2. Aprobă reînnoirea mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație al 

CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2022, după cum urmează (vot secret):  

2.1. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă reînnoirea mandatului dlui. ..........., cetățean ..........., profesia 

..................., domiciliat în...................., în calitate de administrator al Societății CONPET S.A. 

2.2. (...) 

- Nu aprobă reînnoirea mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație al 

CONPET S.A., începând cu data de 22.08.2022, după cum urmează (vot secret):  
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2.(....) Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, nu aprobă reînnoirea mandatului dlui. ......., cetățean .........................., profesia 

..................., domiciliat în...................., în calitate de administrator al Societății CONPET S.A. 

(...) 

Art. 3. Aprobă desemnarea ca membri ai Consiliului de Administrație al CONPET S.A a 

următoarelor persoane, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 22.08.2022 și până la 

data de 21.08.2026 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 

2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: 

3.1. dl. ............. - desemnat cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din 

numărul total de voturi exprimate 

3.2. (....) 

Nu aprobă desemnarea ca membri ai Consiliului de Administrație al CONPET S.A a următoarelor 

persoane: 

3.(...). dl. .................., cetățean .........................., profesia ..................., domiciliat în....................,  cu 

un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de voturi 

exprimate 

(...) 

Art. 4. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă stabilirea indemnizației fixă brută lunară a remunerației 

membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație desemnați la Punctul 3, pentru perioada 

22.08.2022 – 21.08.2026, în cuantum egal cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului 

salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 

înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasă conform clasificației activităţilor din 

economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, respectiv....... lei. 

Art. 5. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă forma contractului de mandat a administratorilor desemnați de 

A.G.O.A. 

Art. 6. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea reprezentantului autorității publice tutelare 
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Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de 

mandat al administratorilor desemnați de A.G.O.A. 

Art. 7. Numește în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A. pe locurile 

rămase vacante urmare votului de la Punctul 2, cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând 

cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv), în conformitate cu prevederile cu 

prevederile art. 641, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și 

selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A., cu 

posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv următoarele persoane:  

7.1. dl./ dna......................, cetățean .........................., , domiciliat (ă) în...................., profesia...... 

........., cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate 

7.2. (...) 

- Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, nu aprobă numirea dlui. / dnei............. în calitate de administrator 

provizoriu al Societății CONPET S.A.  

(...) 

Art. 8. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă forma contractului de mandat al administratorului provizoriu/ 

administratorilor provizorii, cuprinzând indemnizația fixă brută lunară a remunerației, în cuantum , 

desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la 

nivel de clasă conform clasificației activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică anterior numirii, respectiv ......... lei. 

Art. 9. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă împuternicirea reprezentantului autorității publice tutelare 

Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractului de 

mandat al administratorului provizoriu/ administratorilor provizorii. 
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Art. 10. Cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând ......... din numărul total de 

voturi exprimate, aprobă/ nu aprobă stabilirea datei de înregistrare 14.09.2022, propusă de Consiliul 

de Administrație, cu ex-date 13.09.2022. 

Art. 11. Aprobă/ nu aprobă: 

a) împuternicirea Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 

semnarea Hotărârii A.G.O.A. – cu un număr de ..................... voturi ................. reprezentând 

......... din numărul total de voturi exprimate 

și  

b) împuternicirea Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării 

formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova privind 

înregistrarea administratorilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial al 

României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane 

din cadrul societății mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. 

 

Preşedintele ședinței A.G.O.A. 

.....................................................                

 

 

       Secretar A.G.O.A. 

                 ............................. 

        

         

Secretariat tehnic  

        ................................ 

Notă: Hotărȃrea nr. 4/ 18.08.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor “CONPET” S.A. a 

fost emisă ȋn 3 (trei) exemplare originale. 


