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OFERTE SERVICIU
Pensiune în Otopeni angajează femeie internă, 
pentru curăţenie. Se oferă salariu +cazare. 
Aşteptăm provincia. 0721.518.152.

Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic 
Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice vacante: -consilier 
I, grad profesional debutant- 2 posturi; -consilier 
I, grad profesional asistent- 1 post. Condiţii de 
participare la concurs: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, specialitatea silvicul-
tură; -cunostinţe operare calculator: Word/ 
Excel, foarte bine; -capacitate de analiză şi 
sinteză; -pentru postul de consilier asistent 
vechimea în specialitatea studiilor (silvicultură) 
este de minim 1 an. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: proba scrisă= 03.06.2015- ora 10,00; 
interviul= 05.06.2015- ora 10,00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării prezentului  
anunţ în Monitorul Oficial al României- Partea a 
III-a, (până pe 23.05.2015)  la sediul Comisaria-
tului de Regim Silvic şi Cinegetic Bucureşti, str. 
Intrarea Binelui, nr. 1A, etaj 2, sector 4, şi 
trebuie să conţină  în mod obligatoriu  documen-
t e l e  p r e v ă z u t e  l a  a r t . 4 9 ,  a l i n . ( 1 )  d i n  
H.G.611/2008. Relaţii suplimentare se pot obţine  
l a  n r.  d e  t e l e f o n :  0 2 1 . 2 3 3 . 1 2 . 8 9  s a u 
021.233.01.63-  Compartiment Resurse Umane, 
ref. sup. Culea Ioana.

Primăria Comunei Dragomirești- Vale din Județul 
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a două 
funcții contractuale de execuție, de muncitor neca-
lificat, treapta profesională II. Probele stabilite 
pentru concurs sunt: proba practică și interviul. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei Drag-
omirești– Vale din Strada Micșunelelor, nr. 165A, 
Comuna Dragomirești– Vale, Județul Ilfov, în data 
de 26.05.2015, ora 10:00– proba practică (elimina-
torie). Dosarele de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Dragomirești– Vale din Strada 
Micșunelelor, nr. 165A, Comuna Dragomirești– 
Vale, Județul Ilfov, respectiv până la data de 
18.05.2015, ora 16:00, ultima zi de selecție a 
dosarelor fiind în data de 20.05.2015. Dosarele de 
concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Condițiile de participare la concurs și bibliografia 
vor fi afișate la sediul instituției. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon: 021.436.71.32.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 45/2008, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
anunţă scoaterea la concurs de recrutare a unei 
funcții publice de execuție vacante de referent 
superior la Direcţia Generală Dezvoltare 
Rurală– Autoritatea de Management pentru 
PNDR din cadrul aparatului propriu, în data de 
18.05.2015, ora 10,00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs în termen de 8 zile, de la 
data publicării (04.05.2015). Bibliografia, 
condiţiile specifice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afişate la sediul instituţiei din 
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web www.madr.ro. 
Concursul va avea loc la sediul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CITAȚII
Reclamanta Jugaru Marcela, cheamă în jude-
cată pe Juganu Dănuţ Costel, domiciliat în com. 
Stelnica, judeţul Ialomiţa, la Judecătoria Feteşti, 
pentru divorţ, în dosarul 1798/229/2014 cu 
termen la 24.06.2015.

Se citează pârâtă Buciu Roxana la Judecătoria 
Reşiţa la termenul din 19.05.2015 în dosarul nr. 
7370/290/2014, pentru dezbaterea succesiuni 
defunctului Albeiu Iordan, în contradictoriu cu 
reclamanţii Albeiu Adela şi Albeiu Romel.

Colnic Vasile cu domiciliul necunoscut, este 
chemat în calitate de pârât la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti, dosar nr. 13238/302/2014, 
în data 27.05.2015, la orele 9.00 camera 39, 
complet C1 familie –divorţ fără minori, în 
proces cu reclamanta Colnic Aura.

Editura Litera Internaţional SRL, cu ultimul 
sediu cunoscut în Bucureşti, Sector 1, Str. 
Emanoil Porumbaru Nr. 31A, scara 1, etaj 1, ap. 
3, având calitate de pârâtă, este citată în faţa 

Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe 
lângă Camera de Comerţ şi Industie a României 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr. 
2, tronson 3, etaj 2, Sector 3, la data de 21 mai 
2015 orele 10:30 în dosarul nr. 13/2015, privind 
reclamanta Global Media Solutions SRL.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţii de depozitare şi productie între 500 şi 
3.500 mp sunt oferite spre închiriere de către 
S.C. Ţesătoriile Reunite S.A. în zona Şos. Viilor 
Sector  5 ,  Bucureşt i .  Relaţ i i  la  te lefon 
0722654095 şi 0724426617.

DIVERSE
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în 
calitate de lichidator judiciar al Tinko Lighting 
SRL desemnat prin sentinţa civilă din data de 
27.04.2015, pronunţată de Tribunalul Ilfov, 
Secţia Civilă în dosar nr. 998/93/2013, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura simpli-
ficată prevăzută de Legea nr.85/2006 împotriva 
Tinko Lighting SRL, cu sediul în Oraş Popeşti 
Leordeni, Strada Oituz, Nr. 90C, Judeţ Ilfov, 
CUI 18213095, număr de ordine în registrul 
comerţului J23/2245/2005. Persoanele fizice şi 
juridice care înregistrează un drept de creanţă 
născut după data deschiderii procedurii insol-
venţei împotriva Tinko Lighting SRL vor 
formula declaraţie de creanţă care va fi înregis-
trată la grefă Tribunalului Ilfov- Secţia Civilă, 
cu referire la dosarul nr. 998/93/2013 în 
următoarele condiţii: a) termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în 
tabelul suplimentar al creanţelor 15.06.2015; b) 
termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor 15.07.2015; c) 
termenul pentru depunerea contestaţiilor la 
tabelul suplimentar 05.08.2015; d) termen 
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv 
consolidat 15.08.2015.

Administratorul judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC Altinis 
Const SRL cu sediul în comuna Ciorani, sat 
Cioranii de Jos nr. 342 bis, judeţul Prahova, 
J29/1216/2003, CUI 15625369, în dosarul 
8555/105/2014 af lat pe rolul Tribunalului 
Prahova, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorului –21.05.2015, termenul 
de verificare a creanţelor, de întocmire şi publi-
care în BPI a tabelului preliminar de creanţe 
–10.06.2015, termenul de definitivare a tabelului 
creantelor –06.07.2015 iar data primei şedinţe a 
adunării creditorilor –15.06.2015, ora 10.00 la 
sediul ales al administratorului judiciar din 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44A, judeţul 
Prahova. Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 15.06.2015. Pentru relaţii: 
021.318.74.25.

S.C. CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări confom Normelor 
procedurale interne de achiziţii, aprobate prin 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. În 
perioada 24.04.2015-30.04.2015 au fost 
postate pe site-ul CONPET următoarele 
achiziţii: 1) “Furnizare bilete avion, emite de 
asigurări medicale de călătorie, rezervări şi 
contractări de servicii de cazare la hotel 
pentru deplasările în străinătate ale dele-
gaţilor Conpet SA”; 2) “Servicii privind elab-
orarea,  realizarea grafici i  ş i  editarea 
Raportului anual 2014 al Conpet SA”; 3) 
„Furnizare produse protocol constând în 
aranjamente f lorale/buchete/coşuri festive/
plante ornamentale “; 4) „Înlocuire tâmplărie 
din profile pvc la clădirea cu nr. înv. 110812 
din Depozitul Inotesti”; 5) “Servicii de 
proiectare - lucrări de punere în siguranţă 
traversare aeriană râu Argeş zona Ratesti, 
jud. Argeş mal stâng”; 6) “Sisteme de 
cântărire vagoane CF în Rampă Indepen-
denta, Rampă Suplac, Rampă Cireşu şi 
Rampă Berca”. Invitaţiile/anunţurile de 
participare însoţite de documentele care stau 
la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe 
pagina proprie de internet (www.conpet.ro), 
la secţiunea Achiziţii publice. Director Depar-
tament Managementul  Achiziţ i i lor  ş i 
Investiţiilor, Ing. Radu Albu. ŞEF SERVICIU 
ACHIZIŢII,  Jr. Agripina Tircavu

SOMAȚII
Somaţie privind uzucapiunea - Art. 1051alin. 
2NCPC. Având în vedere acţiunea înregistratã pe 
rolul Judecãtoriei Iaşi sub numãrul de dosar 
7239/245/2015, prin care reclamanta Parohia 
Ortodoxã Ungheni cu domiciliul în sat Ungheni, 
comuna Ungheni, judetul Iaşi, solicitã, în baza 
art. 1049-1052 Codprocedurãcivilã, sã se constate 
cã a dobândit, prin efectul uzucapiunii de 30 de 
ani, dreptul de proprietate asupra terenului în 
suprafaţã de 3761mp amplasat în satul Ungheni, 
comuna Ungheni, T89, P81/1/1/4, jud. Iaşi, 
adresãm, în baza încheierii din 08.04.2015, 
pronunţatã în dosarul nr. 7239/245/2015, tuturor 
celor interesaţi, prezenta SOMAŢIE de a formula 
opoziţie la cererea reclamantei. În caz contrar, în 
termen de 6 luni de la publicarea şi afişarea 
somaţiei de faţã, se va trece la judecarea cererii. 
Prezenta somaţie se va afişa la imobilul teren în 
litigiu, la sediul Judecãtoriei Iaşi, Secţia Civilã, la 
sediul Biroului Teritorial de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliarã Iaşi şi la sediul Primãriei Comunei 
Ungheni, Judeţul Iaşi, şi va fi publicatã în douã 
ziare de largã rãspândire, dintre care cel puţin 
unul de circulaţie naţionalã.

Somaţie având în vedere încheierea nr. 1304 din 
data de 08 decembrie 2014, pronunţă de 
Judecătoria Feteşti, în dosarul nr. 1453/229/2014, 
având ca obiect acţiune în constatare, prin care 
s-a dispus emiterea somaţiei prevăzute de art. 
1051 Ncpc: Reclamanţii Dumitru Cristian şi 
Dumitru Ana (ambii domiciliaţi în Feteşti, str. 
Poet Andrei Mureşanu, nr. 8, judeţul Ialomiţa), 
posesori ai imobilelor: teren intravilan situat în 
Feteşti, str. Poet Andrei Mureşanu; nr. 8, judeţul 
Ialomiţa, în suprafaţă de 544 mp., având ca 
vecinătăţi : la Nord-Brujoianu Elena, la Est - md. 
Enescu Ilie, la Sud - Mihai Sandu( NC 1201) şi la 
Vest - str. Poet Andrei Mureşanu, pe care este 
edificată o casă de locuit, suprafaţă construită de 
86 mp., construită din chirpici, acoperită cu riglă 
+ azbociment, compusă din trei camere de locuit, 
hol şi bucătărie, solicită în temeiul uzucapiunii 
dobândirea dreptului de proprietatea asupra 
acestor imobile. Toţi cei interesaţi să facă opoziţie 
sunt somaţi ca în termen de şase luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii să formuleze 
cereri de opoziţie, în caz contrar urmând a se 
trece la judecarea cererii.

Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă nr. 
6/CC/2015 din data de 24.04.2015, dosar C nr. 
617/293/2015. În conformitate cu dispoziţiile art. 
1051 Cod procedură civilă, se aduce la cunoştinţă 
celor interesaţi că reclamantul Fuzi Andrei, 
având domiciliul în localitatea Rupea, str. Muncii, 
nr. 4, jud. Braşov şi cu domiciliul ales în vederea 
comunicării actelor de procedură la avocat 
Rodica Blidea din Rupea, str. Republicii, nr. 
167A, jud. Braşov, prin care a solicitat Judecăto-
riei Rupea să se constate că reclamantul a 
dobândit prin uzucapiune, ca efect al joncţiunii 
posesiilor, dreptul de proprietate asupra imobi-
lului înscris în CF nr. 1726 Ungra, nr. top. 
10246/2/b/1, compus din teren în suprafaţă de 324 
mp, anterior grădină, fiind în posesia doamnei 
Sanda Eugenia, care a început posesia în anul 
1945, având ca proprietar tabular pe Nagy Luize 
născută Knall. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen 
de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii. 
Prezenta somaţie se afişează la imobilul în litigiu, 

aşa cum a fost identificat mai sus, la sediul 
Judecătoriei Rupea, la biroul teritorial de 
cadastru şi publicitate imobiliară Rupea, precum 
şi la sediul Primăriei din oraşul Rupea şi se 
publică în două ziare de largă răspândire.

LICITAȚII
Penitenciarul Bacău arendează 20,77 hectare 
teren arabil, situat pe Calea Bârladului, nr.235, 
loc.Bacău. Caietul de sarcini se obţine prin e-mail 
la: achizitii.pbacau@anp.gov.ro , tel: 0234-520.852 
int.115, termen pentru depunerea ofertei 
08.05.2015, ora 10.00. Ofertele vor fi analizate în 
data de 08.05.2015, ora 13.00. Preţul de pornire 
este de 2 (două) tone porumb ştiuleţi /ha, la data 
recoltării.

Comuna Cucerdea, cu sediul în localitatea 
Cucerdea, str. Principală, nr.329, jud. Mureş, cod 
fiscal 4728172, tel/fax 0265-457.144, anunţă: lici-
taţie publică cu strigare pentru închirierea 
Dispensarului Veterinar, situat în localitatea 
Cucerdea, nr.298, județul Mureș. Caietul de 
sarcini, în valoare de 5 lei, se va pune în vânzare 
începând cu data de 04.05.2015, la sediul insti-
tuţiei, de luni până vineri între orele 08:00 – 
15:00. Documentele licitaţiei se vor depune la 
registratura instituţiei ,  până la data de 
13.05.2015, ora 15:00. Licitaţia va avea loc în data 
de 14.05.2015, ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Cucerdea. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0265-457.198.

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 10.06.2015 ora 15,00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, teren în supra-
faţă de 14.854 mp cu platforma betonată, situat 
în Oneşti,  str. Gării nr. 3, jud. Bacău şi 
următoarele construcţii situate pe acesta: - 
Construcţie sediu; - Construcţie atelier; - Clădire 
bufet; - Clădire staţie carburanţi; - Clădire atelier. 
În caz de neadjudecare în data de 10.06.2015, se 
vor organiza licitaţii şi în datele de 17.06.2015, 
24.06.2015 şi 01.07.2015 la ora 15,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 RON + TVA, 
garanţia de participare este de 10% din valoarea 
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare sau în 
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.  Înscrierea 
la licitate se va face cu cel puţin o zi înainte de 
data licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

Se organizează licitaţie publică cu strigare în 
vederea vânzării în conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006 a următoarelor active: 1. Sediu 
administrativ central – clădire birouri, situat în 
Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la preţul de 
1.258.000 lei. 2. Teren Şos. Viziru, km. 10, în 
suprafaţă totală de 112.611,59 mp, cu active 
viabile (Atelier reparaţii, clădire protocol, 
drumuri şi platforme, etc.), la preţul de 1.294.030 
lei. 3. Activul Cazan de Apă Fierbinte, situat în 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, la preţul de 
1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport: Autoutili-
tară 10215 FA 31 la preţul de 10.300 lei; Auto-
turism Daewoo Nubira la preţul de 3.000 lei; 
Autoutilitară Dacia 1307 la preţul de 2.200 lei, 
Buldoexcavator Komatsu WB93R-2 la preţul de 
57.800 lei. 5. Mijloace fixe şi obiecte inventor 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 

Fiscală republicat, a unor active aparținând: Bunea Ionel - Curtea de Argeș, după cum 

urmează: Denumire: Clădire în suprafață de 32,60 mp situată în localitatea Curtea de 

Arges, str. Negru Vodă, nr. 24. Valoare [Ron, fără TVA]: 50.100 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 

prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din 

valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în 

contul RO32TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada 

că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 

din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 22/05/2015. Licitația va 

avea loc în data de 25/05/2015, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți 

cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722159.
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compus din: Aparate de măsură, electrice şi elec-
tronice, la preţul de 8.428 lei; Birotică şi calcula-
toare la preţul de 11.810 lei; Mobilier la preţul de 
16.063 lei; Aparate aer condiţionat, la preţul de 
3.270 lei; Diverse bunuri la preţul de 658 lei; 6. 
Stoc de magazie, la preţul de 221.727 lei; Preţurile 
nu conţin TVA. Date organizare licitaţie: 
07.05.2015, 14.05.2015, 21.05.2015, 28.05.2015, 
orele 11.00. Caietele de sarcini se pot ridică de la 
sediul lichidatorului din Brăila, Şos. Focşani, km. 
5, contra sumelor cuprinse între 50 lei şi 2.500 lei. 
Garanţia de participare la licitaţie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie achitată cu cel puţin 2 
zile anterior datei licitaţiei. Nr. tel. 0241/542942, 
0720/300.464.

Primăria Comunei Dorneşti, Judeţul Suceava 
scoate la licitaţie publică în vederea vânzării 
terenului în suprafaţă de 730 mp.-teren arabil, 
identic cu parcela nr. 32478 din CF nr. 32478, din 
domeniul privat al comunei situat în intravilanul 
comunei Dorneşti, judeţul Suceava. Licitaţia va 
avea loc la data de 5.06.2015 ora 11:00 la sediul 
Primăriei comunei Dorneşti. Preţul de pornire al 
licitaţiei este în valoare de 5475 lei, respectiv 7,5 
lei/mp.; Licitatorii vor achita până la ora începerii 
licitaţiei o taxă de participare în sumă de 156 lei 
şi o garanţie de participare de 10% din preţul de 
începere în valoare de 548 lei; În cazul în care 
licitaţia nu se va susţine la data stabilită se va 
repeta saptămânal la aceeaşi oră. Relaţii supli-
mentare privitoare la obiectul vânzării vor fi 
cuprinse în caietul de sarcini care va fi obţinut de 
la Primăria Dorneşti (birou urbanism) sau la 
telefoanele 0230/568.217 şi 0230/568.236-Primăria 
Comunei Dorneşti.

Invitaţie de participare. Formenerg S.A, cu 
sediul în B-dul Gheorghe Şincai, nr.3, sector 4, 
Bucureşti, cod poştal:040311,  publică prezenta 
invitaţie de participare, cu scopul  atribuirii 
contractului de Închirierea spaţiului FORME-
NERG S.A. din Bdul Gheorghe Şincai, nr.3, 
parter, sector 4, Bucureşti, suprafaţa utilă 
=275mp. (conform anexelor nr.1 şi 2), pentru 
prestarea de servicii de alimentaţie public 
-bufet,  restaurant, Cod CAEN Rev 2;  
5610-Restaurante, prin procedura de atribuire 
“licitaţie publică (cu oferte în plic închis)”. 
Documentaţia pentru elaborarea şi prezen-
tarea ofertei se va putea obţine gratuit, între 
orele 8.00-16.00, de la sediul societăţii noastre 
de către reprezentantul dumneavoastră, pe 
bază de delegaţie semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al ofertantului, sau de pe 
site-ul www formenerg.ro. Criteriul de 
atribuire a contractului: Tariful unitar euro/
mp/lună (euro/an) cel mai ridicat dintre ofer-
tele calificate. Modalitatea de prezentarea a 
ofertei: oferta se va prezenta în original şi va fi 
întocmită conform cerinţelor din documen-
taţia de atribuire pentru ofertanţi. Solicitările 
de clarificări vor fi transmise la adresa de 
email: achizitie@formenerg.ro sau la nr. de 
fax:021.306.99.01. Răspunsurile la solicitările 
de clarificări vor fi postate pe site-ul www.
formenerg.ro. Oferta va fi redactată în limba: 
Română. Valoarea estimativă minimă a 
serviciilor, fără TVA: 18.150 euro/an +TVA. 
Contravaloarea garanţiei de participare la 
procedura de selecţie este de 1.600lei. Contra-
valoarea garanţiei de bună execuţie este egală 
cu contravaloare pe 1(una) luni a contractului 
de închiriere. Data limită pentru depunerea 
ofertelor; 14.05.2015, ora-16.00. Oferta va fi 
însoţită de scrisoarea dumneavoastră de înain-
tare şi dovada depunerii garanţiei de partici-
pare.. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu 
adresa societăţii noastre şi cu inscripţia „A nu 
se deschide înainte de data de 15.05.2015, ora 
10.00.” Deschiderea ofertelor va avea loc în 
data de 15.05.2015, ora 10.00, la sediul Forme-
nerg SA, Bdul Gheorghe Şincai, nr.3, sector.4, 
în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor. Orice 
reprezentant al ofertantului, are dreptul de a 
participa la şedinţa de deschidere, dacă prez-
intă în acest sens, o împuternicire scrisă 
semnată de reprezentantul legal al ofertan-
tului.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane 
Juridice. Nr. 1403 din 21.04.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2015 luna aprilie ziua 21. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, se face cunoscut 
că în ziua de 14, luna mai, anul 2015, ora 10.00, la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ cu sediul în localitatea Piatra 

Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin 
licitaţie publică următoarele bunuri mobile, 
proprietatea debitorilor: 1. SC Kalas Wood SRL, 
cu domiciliul fiscal loc. Piatra Neamţ, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 26, bl. G4, ap. 26, jud. 
Neamţ, cod de identificare fiscală 27420243, dosar 
de executare 27420243. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile: Procesul verbal de 
sechestru nr. 40402 din 29.09.2014 emis de 
A.J.F.P. Neamţ, Buc., Preţul de  pornire a lici-
taţiei, exclusiv TVA* (lei): Fierăstrău FMP 101, 2, 
1215 lei; Circular Wadkin, 1, 1496 lei; Motor 5,5 
KW 3000 turații, 1, 319 lei; Drujbă MS 361140 – 
Blade X5200, 1, 55 lei; Circular – nefuncțional, 1, 
903 lei; Circular cu 2 capete – funcțional, 1, 3360 
lei; Utilaj multilamă – nefuncțional, 1, 2117 lei; 
Ifron cu cupă, lamă – funcțional, 1, 5710 lei; 
Fierăstrău sabie Makita JR3050, 1, 155 lei; 
Polizor 840W – Makita 9558 HN – funcțional, 1, 
71 lei; Pompă electrică 12V Metal Bosch PFS 55 
– funcțională, 1, 28 lei. 2. Grup Iris Com SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neamţ, str. 
Eliberării nr. 5, judeţ Neamţ, cod de identificare 
fiscal 6315512, dosar de executare nr. 6315512. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile: Procesul verbal de sechestru nr. 
38615/23.09.2014 emis de AJFP Neamț, Buc., 
Preţul de  pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): 
Autoturism Opel Moravo, An fabricaţie 2003, 
motorină, nr. km 305.000, stare satisfăcătoare, 1, 
7577 lei; Autoturism Dacia Logan SD FSD IK, 
An fabricaţie 2007, motorină, nr. km 168.000, 
stare satisfăcătoare, 1, 5145 lei; Autoturism Dacia 
Logan SD USOW, An fabricaţie 2008, motorină, 
nr. km 96.600, stare satisfăcătoare, 1, 7666 lei; 
Remorcă Edwards PL2720/B, An 2007, 1, 5593 
lei; Autoturism Skoda Octavia, An fabricaţie 
2003, motorină, nr. km 416.000, stare satis-
făcătoare, 1, 6371 lei; Autoturism Volkswagen 
Lupo, An fabricaţie 2002, benzină, nr. km 
180.000, stare satisfăcătoare, 1, 3927 lei; Ap. 
sudură Flicord, 1, 1705 lei; Compresor trifazic, 1, 
1128 lei; Instalație vopsire, 1, 769 lei; Maşină de 
debavurat, 1, 2984 lei; Maşină de debitat bag., 1, 
1565 lei; Maşină de sudat colțuri, 1, 234 lei; 
Maşină de frezat, 1, 1785 lei; Schelă hidraulică, 1, 
6379 lei; Placă compactoare Honda, 1, 1794 lei;. 3. 
Euro Pro Cons SRL, cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Piatra Neamţ, str. C-tin Mătase, bl. A3, Ap. 
46, judeţ Neamţ, cod de identificare fiscală 
23793479, dosar de executare nr. 12255. Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară, Dreptu-
rile reale și privilegiile care grevează bunurile: 
P.V. sechestru nr. 1495/09.10.2014 AJFP Neamț, 
Buc., Preţul de  pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* 
(lei): Autoturism Volkswagen Golf VI, An fabri-
caţie 2009, benzină, nr. km 215.000, stare bună, 1, 
23910 lei. 4. Edy Trans SRL, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Bârgăoani, cod de identificare 
fiscală 14247966, dosar de executare nr. BA-58. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile: P.V. sechestru nr. 46975/28.10.2014 
AJFP Neamț, Buc., Preţul de pornire a licitaţiei, 
exclusiv TVA* (lei): Autobuz Mercedez Benz 0303 
IOR, An fabricaţie 1988, motorină, nr. km 
1.950.607, nu e în stare de funcţionare, 1, 16.493 
lei; Microbuz Iveco Daily 50C13, An fabricaţie 
2006, motorină, nr. km 828.975, stare de 
funcţionare satisfăcătoare, 1, 20.121 lei. *) 
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt 
cele prevăzute de legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării la licitaţie, până în ziua lucrătoare prec-
edentă termenului de  vânzare (13.05.2015, ora 
16,00): - oferte de cumpărare; - în cazul vânzării 
la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a lici-
taţiei (plata se va face în contul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, nr. 
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); - împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant 
(procură specială autentică); - pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; - pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; - pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească compe-

tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu preve-
derile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0233207602, interior 4410 
între orele 8,30 - 14,00. Data afişării: 22.04.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Având în vedere solicitarea administratorul 
special Ing. Ştefana Vasiliu al societăţii din data 
de 29.04.2015, administratorul judiciar Andrei 
Ioan IPURL al S.C. Turnătoria Centrală Orion 
S.A. (societate în reorganizare judiciară, în judi-
cial reorganization, en redressemnet) cu sediul în 
Câmpina, Str. Ec. Teodoroiu, nr. 29, Judeţul 
Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/113/1991, având Cod de Identificare 
Fiscală RO 3195284, capital social subscris şi 
vărsat 3.628.915 lei, în temeiul prevederilor Legii 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Statutului societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Extrordinară A 
Acţionarilor (AGEA) la data de 08.06.2015, ora 
15,00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionării 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 15.05.2015 – data de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Se supune aprobării 
acţionarilor, propunerea administratorului special 
Ing. Ştefana Vasiliu privind modificarea Planului 
de Reorganizare al societăţii debitoare, în cadrul 
dosarului de insolvenţă nr. 4576/105/2010, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu 
dispoziţiile din Legea nr. 85/2006. 2. Se propune 
data de 23.06.2015 ca dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta 
Adunare Generală a Acţionarilor şi data de 
22.06.2015, ca dată „ex date”. 3. Se supune 
aprobării acţionarilor împuternicirea unui reprez-
entant al administratorului judiciar să efectueze 
toate procedurile şi formalităţile prevăzute de 
lege pentru publicarea şi înregistrarea hotărârii 
AGEA la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova. La şedinţă pot 
participa şi vota acţionării înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor de la SC Depozitarul Central SA 
la sfârşitul zilei de 15.05.2015 (data de referinţă). 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând indi-
vidual sau împreună cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: a) De a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
către adunarea generală, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocatorului. b) De a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de 
zi a adunării generale. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a AGEA până cel târziu la data 
01.06.2015. Societatea va formula un răspuns 
general pentru întrebările cu acelaşi conţinut care 
va fi disponibil pe pagina de internet a societăţii, 
în format de întrebare – răspuns, dacă întrebările 
vor fi transmise până cel târziu la data de 
01.06.2015. Acţionarii menţionaţi în alineatele 
precedente au obligaţia să trimită materialele/
întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de 
copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI în 
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum 
şi copia actului care dovedeşte calitatea de 
reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii 
cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A  A C Ţ I O N A R I L O R  D I N  D ATA  D E 
08/09.06.2015, sau pe e-mail cu semnătură elec-
tronică extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa headoffice@tco.ro menţionând la subiect 
“pentru AGEA din 08/09.06.2015”. Acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă pot participa şi 
vota la adunarea generală personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul AGEA de către reprezen-
tanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li 
s-a acordat procură specială pe baza formularului 
de procură specială pus la dispoziţie de societate, 
în condiţiile legii. Formularele de procura 
specială se pot obţine de la sediul societăţii sau se 
pot descarcă de pe website-ul societăţii www.tco.
ro, începând cu dată de 05.05.2015. Un exemplar, 
în original al procurii speciale, completat şi 
semnat însoţit de copia actului de identitate 
valabil al acţionarului (BI/CI în cazul acţionarilor 

persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) se va depune la sediul soci-
etăţii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, 
un altul urmând să fie pus la dispoziţia reprezen-
tantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi cali-
tatea de reprezentant în adunare. Procurile 
însoţite de actele de identificare ale acţionarilor 
pot fi transmise la sediul societăţii, precum şi prin 
e-mail cu semnătura electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, la adresa headoffice@tco.ro menţionând 
la subiect “pentru AGEA din 08/09.06.2015”. La 
data desfăşurării  AGEA, reprezentantul 
desemnat va preda originalele procurilor speciale, 
în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă şi o copie a actului 
de identitate valabil a reprezentantului desemnat. 
Acţionarii au posibilitatea de a vota şi prin core-
spondenţă, înainte de AGEA, prin utilizarea 
formularului de vot prin corespondenţă care se 
poate obţine de la sediul societăţii sau de pe 
website-ul societăţii, www.tco.ro, începând cu 
dată de 05.05.2015. În cazul votului prin core-
spondenţă, formularul de vot completat şi 
semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate 
pot fi transmise la sediul societăţii, cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă clar, cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR din data de 08/09.06.2015. 
Formularele de vot care nu sunt primite în 
termenul indicat mai sus nu pot fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în 
cadrul AGEA. Materialele şi documentele supuse 
dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul soci-
etăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 11,00 – 
14,00 sau pe website-ul societăţii www.tco.ro 
începând cu data de 05.05.2015. Dacă la prima 
convocare AGEA nu va fi statutara, şedinţa 
AGEA se reconvoacă pentru data de 09.06.2015 
în aceleaşi condiţii (loc de desfăşurare, ora, 
ordine de zi). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul S.C.Turnătoria Centrală Orion 
S.A. sau la numărul de telefon 0244/334661, între 
orele 10,00 -15,00 şi pe website-ul www.tco.ro. 
Acţionarii pot solicită copii ale documentelor ce 
vor fi prezentate în cadrul AGEA, contra sumei 
de 0,5 lei/pag.

Raport Curent Conform Regulamentului CNVM 
NR. 1/ 2006 R Data raportului: 30.04.2015 Denu-
mirea societăţii comerciale: SC Turnătoria 
Centrală Orion SA Sediul social: Str. Ec. 
Teodoroiu, nr. 29 Câmpina, Jud. Prahova Nr. 
telefon: 0244/334661, 0244/334662 Nr. fax: 
0244/337771 Nr. şi data înregistrării la ORC: 
J29/113/1991 Codul unic de înregistrare: 
RO3195284 Capitalul social subscris şi vărsat: 
3.628.915,00 lei Piaţa reglementată pe care se 
tranzacţionează valorile mobiliare emise – Piaţa 
RASDAQ I . Evenimente importante de raportat. 
a). Schimbări în controlul asupra societăţii – nu 
este cazul ;  b) .  Achiziţ i i  sau înstrăinări 
substanţiale de active – nu este cazul; c). Proce-
dura insolvenţei - În reorganizare judiciară – 
dosar 4576/105/2010 pe rolul Tribunalului 
Prahova; d).Tranzacţii de tipul celor enumerate la 
art. 255 din Legea nr. 297/2004 – nu este cazul; e) 
Alte evenimente de raportat: La data de 
08/09.06.2015, orele 15,00 va avea loc Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, cu 
următoarea ordine de zi:1. Se supune aprobării 
acţionarilor, propunerea administratorului special 
Ing. Ştefana Vasiliu privind modificarea Planului 
de Reorganizare al societăţii debitoare, în cadrul 
dosarului de insolvenţă nr. 4576/105/2010, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova, în conformitate cu 
dispoziţiile din Legea nr. 85/2006. 2. Se propune 
data de 23.06.2015 ca dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenţa 
Adunare Generală a Acţionarilor şi data de 
22.06.2015, ca dată „ex date”. 3. Se supune 
aprobării acţionarilor împuternicirea unui reprez-
entant al administratorului judiciar să efectueze 
toate procedurile şi formalităţile prevăzute de 
lege pentru publicarea şi înregistrarea hotărârii 
AGEA la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova. La şedinţa pot 
participa şi vota acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor de la SC Depozitarul Central SA 
la sfârşitul zilei de 15.05.2015 (data de referinţă). 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând indi-
vidual sau împreună cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: a) De a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
către adunarea generală, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocatorului. b) De a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de 
zi a adunării generale. Fiecare acţionar are 
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dreptul să adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a AGEA până cel târziu la data 
01.06.2015. Societatea va formula un răspuns 
general pentru întrebările cu acelaşi conţinut care 
va fi disponibil pe pagina de internet a societăţii, 
în format de întrebare – răspuns, dacă întrebările 
vor fi transmise până cel târziu la data de 
01.06.2015. Acţionarii menţionaţi în alineatele 
precedente au obligaţia să trimită materialele/ 
întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de 
copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI în 
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum 
şi copia actului care dovedeşte calitatea de 
reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii 
cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A  A C Ţ I O N A R I L O R  D I N  D ATA  D E 
08/09.06.2015, sau pe e-mail cu semnătura elec-
tronică extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa headoffice@tco.ro menţionând la subiect 
“pentru AGEA din 08/09.06.2015”. Acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă pot participa şi 
vota la adunarea generală personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul AGEA de către reprezen-
tanţii lor legali sau de către alte persoane cărora li 
s-a acordat procura specială pe baza formularului 
de procură specială pus la dispoziţie de societate, 
în condiţiile legii. Formularele de procură 
specială se pot obţine de la sediul societăţii sau se 
pot descărca de pe website-ul societăţii www.tco.
ro, începând cu data de 05.05.2015. Un exemplar, 
în original al procurii speciale, completat şi 
semnat însoţit de copia actului de identitate 
valabil al acţionarului (BI/CI în cazul acţionarilor 
persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice) se va depune la sediul soci-
etăţii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, 
un altul urmând să fie pus la dispoziţia reprezen-
tantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi cali-
tatea de reprezentant în adunare. Procurile 
însoţite de actele de identificare ale acţionarilor 
pot fi transmise la sediul societăţii, precum şi prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, la adresa headoffice@tco.ro menţionând 
la subiect “pentru AGEA din 08/09.06.2015”. La 
data desfăşurării  AGEA, reprezentantul 
desemnat va preda originalele procurilor speciale, 
în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă şi o copie a actului 
de identitate valabil a reprezentantului desemnat. 
Acţionarii au posibilitatea de a vota şi prin core-
spondenţă, înainte de AGEA, prin utilizarea 
formularului de vot prin corespondenţă care se 
poate obţine de la sediul societăţii sau de pe 
website-ul societăţii, www.tco.ro, începând cu 
data de 05.05.2015. În cazul votului prin core-
spondenţă, formularul de vot completat şi 
semnat, însoţit de copia de pe actul de identitate 
pot fi transmise la sediul societăţii, cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă clar, cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR din data de 08/09.06.2015. 
Formularele de vot care nu sunt primite în 
termenul indicat mai sus nu pot fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în 
cadrul AGEA. Materialele şi documentele supuse 
dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul soci-
etăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 11,00 – 
14,00 sau pe website-ul societăţii www.tco.ro 
începând cu data de 05.05.2015. Dacă la prima 
convocare AGEA nu va fi statutară, şedinţa 
AGEA se reconvoacă pentru data de 09.06.2015 
în aceleaşi condiţii (loc de desfăşurare, ora, 
ordine de zi). Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul S.C.Turnătoria Centrală Orion 
S.A. sau la numărul de telefon 0244/334661, între 
orele 10,00 -15,00 şi pe website-ul www.tco.ro. 
Actionarii pot solicita copii ale documentelor ce 
vor fi prezentate în cadrul AGEA, contra sumei 
de 0,5 lei/pag.

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINIS-
TRAŢIE AL “CONPET” S.A. cu sediul social în 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la 
Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.I.F. 
RO1350020, având un capital subscris şi vărsat în 
suma de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind piaţa de 
capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 
şi ale Actului Constitutiv al societăţii, prin 
Decizia C.A. nr. 6/ 28.04.2015. CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR (A.G.O.A.) pentru data de 
10.06.2015, ora 10:00, care va avea loc la sediul 
social al societăţii, situat în Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3 şi la care au dreptul să participe şi 

să voteze doar persoanele care au calitatea de 
acţionari, respectiv sunt înregistrate în Registrul 
Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central 
S.A. la sfârşitul datei de referinţă 27.05.2015, cu 
următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii 
“CONPET” S.A. pe anul 2015. 2. a) Aprobarea 
Anexelor nr. 1 şi 1.1. la contractele de adminis-
trare, cuprinzând obiectivele şi indicatorii de 
performanţă pe perioada contractului de admin-
istrare şi respectiv obiectivele şi indicatorii de 
performanţă pentru anul 2015, corelaţi cu preve-
derile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 
2015. b) Aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 
4 la contractele de administrare având ca obiect 
Anexele nr. 1 şi 1.1. c) Mandatarea unui reprezen-
tant al acţionarilor pentru semnarea Anexelor nr. 
1 şi 1.1. şi a Actului Adiţional nr. 4 la contractele 
de administrare încheiate cu administratorii 
societăţii “CONPET” S.A. 3. Informarea privind 
încheierea contractului cu S.N. DE TRANS-
PORT FEROVIAR DE MARFĂ “CFR MARFĂ” 
S.A. Bucureşti având ca obiect servicii de trans-
port pe calea ferată a ţiţeiului şi gazolinei din 
rampele de încărcare la destinaţiile stabilite de 
“CONPET” S.A. 4. Împuternicirea: a) Preşedin-
telui adunării pentru semnarea hotărârii 
A.G.O.A. b) Preşedintelui Consiliului de Admin-
istraţie pentru punerea în aplicare a hotărârii 
A.G.O.A., conform prevederilor legale. c) Direc-
torului General pentru efectuarea formalităţilor 
necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, publicării în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a, precum şi pentru 
acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formal-
ităţilor mai sus menţionate. 5. Stabilirea: a) datei 
de 26.06.2015, ca dată de înregistrare, care 
serveşte la identificarea acţionarilor care urmează 
a beneficia de dividende sau alte drepturi şi 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 
A.G.O.A. b) datei de 25.06.2015, ca ex-date, care 
reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu 
un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la 
care instrumentele financiare obiect al hotărârilor 
organelor societare se tranzacţionează fără drep-
turile care derivă din respectiva hotărâre. În cazul 
în care la prima convocare nu sunt îndeplinite 
condiţiile de cvorum prevăzute de lege şi de Actul 
Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data 
de 11.06.2015, cu menţinerea ordinii de zi, a orei 
şi a locului de desfăşurare. Unul sau mai mulţi 
acţionari, reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: 1) de 
a introduce noi puncte pe ordinea de zi a 
A.G.O.A., cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A., solic-
itările urmând a fi primite de către societatea 
“CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării, respectiv 19.05.2015, 
ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., solicitările 
urmând a fi primite de către “CONPET” S.A. în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv 19.05.2015, ora 10:00. Solic-
itările privind atât introducerea unor noi puncte 
pe ordinea de zi a A.G.O.A., cât şi cele privind 
propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale trebuie formulate în scris, 
cu respectarea termenelor sus-menţionate şi vor fi 
transmise prin servicii de curierat cu confirmare 
de primire, direct la registratura “CONPET” 
S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova, în plic închis, cu menţiunea “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 
10.06.2015”, fiind însoţite de copia actului de 
identitate valabil, semnat conform cu originalul 
de către titularul acestuia, respectiv de documen-
tele care atestă calitatea de reprezentant legal în 
cazul persoanelor juridice, specificate în Dispu-
nerea de măsuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012. În 
cazul în care exercitarea dreptului de a introduce 
pe ordinea de zi a adunării generale determina 
modificarea ordinii de zi din convocatorul 
publicat, societatea va face toate demersurile 
necesare pentru republicarea convocatorului 
având ordinea de zi completată/ revizuită, înainte 
de data de referinţă 27.05.2015. Acţionarii soci-
etăţii, indiferent de cota de participare la capi-
talul social, au dreptul să adreseze întrebări în 
scris privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, acestea urmând a fi depuse la 
registratura sediului societăţii din Ploieşti, str. 
Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova până la data de 
02.06.2015, ora 10:00, cu menţiunea “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 
10.06.2015”. Pentru identificarea persoanelor care 
adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării 

respective şi copii ale documentelor care să le 
ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările 
adresate vor fi publicate pe pagina de internet a 
societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea 
“Info Acţionari/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. 
din 10.06.2015. La adunare pot participa şi vota 
numai acţionarii înscrişi la data de referinţă 
27.05.2015, personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispoziţiilor legale. Calitatea de reprez-
entant legal se dovedeşte cu documentele 
prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M nr. 
26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în 
original sau copie conformă cu originalul, sau 
orice alt document în original sau copie conformă 
cu originalul emis de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acţionarul este înmatric-
ulat legal, care atestă calitatea de reprezentant 
legal; documentele care atestă calitatea de reprez-
entant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte 
de data publicării convocatorului A.G.O.A. Insti-
tuţiile de credit care prestează servicii de custodie 
mandatate de acţionar să participe şi să voteze în 
cadrul A.G.O.A. trebuie să prezinte o împuterni-
cire specială întocmită conform Regulamentului 
C.N.V.M nr. 6 / 2009 şi Dispunerii de măsuri 
C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, semnată de respec-
tivul acţionar, însoţită de o declaraţie pe proprie 
răspundere dată de instituţia de credit care a 
primit împuternicirea de reprezentare prin 
împuternicire specială, din care să reiasă că 
prestează servicii de custodie pentru respectivul 
acţionar, precum şi faptul că instrucţiunile din 
împuternicirea specială sunt identice cu instrucţi-
unile din cadrul mesajului SWIFT primit de 
instituţia de credit pentru a vota în numele 
respectivului acţionar. Formularul de împuterni-
cire specială, va fi disponibil atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, la sediul societăţii 
şi în format electronic pe pagina de internet a 
acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea “Info 
Acţionari/ Documente AGA” - A.G.O.A. din 
10.06.2015, începând cu data de 04.05.2015. 
Împuternicirea generală va putea fi acordată de 
acţionar, în calitate de client, doar unui interme-
diar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sau unui 
avocat. Împuternicirea specială împreună cu 
declaraţia, ambele în original, semnate şi, după 
caz, ştampilate, însoţite de documentele dovedi-
toare (copie a actului de identitate valabil al 
acţionarului în cazul persoanelor fizice, respectiv 
documentele care atestă calitatea de reprezentant 
legal în cazul persoanelor juridice), sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului de vot în adunare, 
precum şi împuternicirea generală, în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul 
sub semnătură reprezentantului, trebuie depuse 
la registratură CONPET S.A., în Ploieşti, str. 
Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în limba 
română sau engleză, cu cel mult 24 ore înainte de 
adunare, în plic închis cu menţiunea: “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 
10.06.2015”, respectiv până în data de 09.06.2015, 
ora 10:00. Împuternicirea specială sau generală şi 
actele solicitate se pot transmite şi cu semnătură 
electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, până la 
aceeaşi dată şi ora antemenţionate, pe adresa de 
e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea 
prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 
1990 privind societăţile, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de adunarea generală, 
prin utilizarea Formularului de vot prin core-
spondenţă, disponibil, atât în limba română, cât şi 
în limba engleză, începând cu data de 04.05.2015, 
la sediul societăţii sau în format electronic pe 
pagina de internet a acesteia, la adresa www.
conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/Documente 
AGA”. Formularele de vot prin corespondenţă 
trebuie completate şi semnate de către acţionari 
persoane fizice şi însoţite de copia actului de 
identitate valabil, semnat conform cu originalul 
de către titularul acestuia, respectiv trebuie 
completate şi semnate de reprezentantul legal al 
acţionarului persoană juridică, însoţite de docu-
mentele oficiale care îi atestă calitatea de reprez-
entant legal. Calitatea de reprezentant legal se 
dovedeşte cu documentele prevăzute în Dispu-
nerea de măsuri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, 
respectiv certificatul constatator eliberat de 
Registrul Comerţului, prezentat în original sau 
copie conformă cu originalul, sau orice alt docu-
ment în original sau copie conformă cu originalul 
emis de către o autoritate competenţă din statul 
în care acţionarul este înmatriculat legal, care 
atestă calitatea de reprezentant legal; documen-
tele care atestă calitatea de reprezentant legal vor 
fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării convocatorului A.G.O.A. Societatea va 

accepta un formular de vot prin corespondenţă în 
format scris transmis de un acţionar pentru care 
o instituţie de credit prestează servicii de 
custodie, fără a solicita alte documente supli-
mentare referitoare la respectivul acţionar, dacă 
formularul de vot prin corespondenţă este semnat 
în original de respectivul acţionar şi este însoţit de 
o declaraţie pe proprie răspundere dată de 
reprezentantul legal al instituţiei de credit, din 
care să reiasă că instituţia de credit prestează 
servicii de custodie pentru respectivul acţionar şi 
ca formularul de vot prin corespondenţă este 
semnat de acţionar şi conţine opţiuni de vot iden-
tice cu cele menţionate de acţionar printr-un 
mesaj SWIFT primit de instituţia de credit de la 
respectivul acţionar. Formularele de vot prin 
corespondenţă, însoţite de documentele legale 
sus-menţionate, semnate şi, după caz, ştampilate, 
vor trebui transmise în original, în limba română 
sau în limba engleză, prin orice formă de curierat 
cu confirmare de primire, în plic închis cu menţi-
unea: “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
data de 10.06.2015”, la sediul “CONPET” S.A. 
situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 
astfel încât să fie înregistrate ca primite la regis-
tratura societăţii cel mai târziu la data de 
09.06.2015, ora 10:00. Formularele de vot care nu 
sunt primite la registratură societăţii în termenele 
indicate nu vor fi luate în calcul pentru determin-
area cvorumului şi majorităţii în A.G.O.A. În 
cazul în care ordinea de zi a adunării generale va 
fi completată / revizuită iar acţionarii nu transmit 
împuternicirile speciale şi/ sau formularele de vot 
prin corespondenţă completate/ revizuite, docu-
mentele transmise anterior completării/ revizuirii 
ordinii de zi vor fi luate în considerare doar 
pentru punctele din acestea care se regăsesc pe 
ordinea de zi completată/ revizuită. Materialele 
informative aferente problemelor incluse pe 
ordinea de zi şi proiectul de hotărâre (disponibil 
în limba română şi în limba engleză), se vor află la 
dispoziţia acţionarilor la societate, în vederea 
consultării acestora, începând cu data de 
04.05.2015, în zilele lucrătoare. Toate materialele 
pentru adunarea generală vor fi disponibile şi pe 
pagina de internet a societăţii, la adresa www.
conpet.ro, secţiunea “Info Acţionari/ Documente 
A.G.A.”- A.G.O.A. din 10.06.2015. Acţionarii pot 
primi, la cerere şi contra cost, copii ale documen-
telor. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul “CONPET” S.A. din Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., 
t e l .  0244 .401 .360  int .  2655 ,  2579 ,  fax 
0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: 
actionariat@conpet.ro. PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, Dan 
WEILER.

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINIS-
TRAŢIE AL “CONPET” S.A. cu sediul social în 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, 
având un capital subscris şi vărsat în sumă de 
28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale 
Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM şi ale 
Actului Constitutiv al societăţii, prin Decizia C.A. 
nr. 6 /28.04.2015 CONVOACĂ ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢION-
ARILOR (A.G.E.A.) pentru data de 10.06.2015, 
ora 11:00, care va avea loc la sediul social al soci-
etăţii, situat în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3 şi la 
care au dreptul să participe şi să voteze doar 
persoanele care au calitatea de acţionari, 
respectiv sunt înregistrate în Registrul Acţion-
arilor ţinut de către Depozitarul Central S.A. la 
sfârşitul datei de referinţă 27.05.2015, cu 
următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea 
iniţierii procedurii de majorare a capitalului 
social al societăţii “CONPET” S.A. cu valoarea 
celor 47 de terenuri pentru care societatea deţine 
certificate de atestare a dreptului de proprietate 
obţinute în perioada 2001 – 2005 şi aprobarea 
formulării unei solicitări către Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova 
pentru numirea unui expert (evaluator atestat 
ANEVAR) în vederea evaluării acestor terenuri. 
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al 
societăţii “CONPET” S.A., conform propunerilor 
din Anexă la Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de 
modificare a Actului Constitutiv). 3. Împuterni-
cirea: a) Preşedintelui adunării pentru semnarea 
hotărârii A.G.E.A.; b) Preşedintelui Consiliului 
de Administraţie pentru semnarea formei actual-
izate a Actului Constitutiv şi punerea în aplicare 
a hotărârii A.G.E.A., conform prevederilor legale; 
c) Directorului General pentru efectuarea formal-
ităţilor necesare înregistrării hotărârii A.G.E.A. şi 
a formei actualizate a Actului Constitutiv la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă  
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Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, precum şi 
pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formal-
ităţilor mai sus menţionate. 4. Stabilirea: a) datei 
de 26.06.2015, propusă de Consiliul de Adminis-
traţie, ca dată de înregistrare, care serveşte la 
identificarea acţionarilor asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele hotărârii A.G.E.A. b) datei de 
25.06.2015, ca ex-date, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii 
şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regula-
mentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor 
drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, şi în corelare 
cu Decizia A.S.F. nr. 1430/ 07.10.2014. În cazul 
în care la prima convocare nu sunt îndeplinite 
condiţiile de cvorum prevăzute de lege şi de 
Actul Constitutiv, A.G.E.A.este convocată 
pentru data de 11.06.2015, cu menţinerea ordinii 
de zi, a orei şi a locului de desfăşurare. Unul sau 
mai mulţi acţionari, reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
au dreptul: 1) de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a A.G.E.A., cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
A.G.E.A., solicitările urmând a fi primite de 
către societatea “CONPET” S.A. în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 
respectiv 19.05.2015, ora 11:00. 2) de a prezenţa 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
A.G.E.A., solicitările urmând a fi primite de 
către “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocării, respectiv 
19.05.2015, ora 11:00. Solicitările privind atât 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a 
A.G.E.A., cât şi cele privind propuneri de 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale trebuie formulate în scris, cu 
respectarea termenelor sus-menţionate şi vor fi 
transmise prin servicii de curierat cu confirmare 
de primire, direct la registratura “CONPET” 
S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova, în plic închis, cu menţiunea “Biroul 
Secretariat C.A. şi A.G.A. – Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor din dată 
de 10.06.2015”, fiind însoţite de copia actului de 
identitate valabil, semnat conform cu originalul 
de către titularul acestuia, respectiv de docu-
mentele care atestă calitatea de reprezentant 
legal în cazul persoanelor juridice, specificate în 
Dispunerea de măsuri  C.N.V.M nr.  26 / 
20.12.2012. În cazul în care exercitarea dreptului 
de a introduce pe ordinea de zi a adunării 
generale determină modificarea ordinii de zi din 
convocatorul publicat, societatea va face toate 
demersurile necesare pentru republicarea convo-
catorului având ordinea de zi completată/ 
revizuită ,  înainte  de  data  de  refer inţă 
27.05.2015. Acţionarii societăţii, indiferent de 
cota de participare la capitalul social, au dreptul 
să adreseze întrebări în scris privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării generale, acestea 
urmând a fi depuse la registratura sediului soci-
etăţii din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova până la data de 02.06.2015, ora 10:00, 
cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. 
– Pentru Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din data de 10.06.2015”. Pentru 
identificarea persoanelor care adresează între-
bări, acestea vor anexa solicitării respective şi 
copii ale documentelor care să le ateste identi-
tatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi 
publicate pe pagina de internet a societăţii, la 
adresa www.conpet .ro ,  secţ iunea “Info 
Acţionari/ Documente A.G.A.”- A.G.E.A. din 
10.06.2015. La adunare pot participa şi vota 
numai acţionării înscrişi la data de referinţă 
27.05.2015, personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispoziţiilor legale. Calitatea de reprez-
entant legal se dovedeşte cu documentele 
prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M nr. 
26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în 
original sau copie conformă cu originalul, sau 
orice alt document în original sau copie 
conformă cu originalul emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acţionarul este 
înmatriculat legal, care atestă calitatea de 
reprezentant legal; documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel 
mult 3 luni înainte de dată publicării convoca-
torului A.G.E.A. Instituţiile de credit care 
prestează servicii de custodie mandatate de 
acţionar să participe şi să voteze în cadrul 
A.G.E.A. trebuie să prezinte o împuternicire 

specială întocmită conform Regulamentului 
C.N.V.M nr. 6 / 2009 şi Dispunerii de măsuri 
C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, semnată de respec-
tivul acţionar, însoţită de o declaraţie pe proprie 
răspundere dată de instituţia de credit care a 
primit împuternicirea de reprezentare prin 
împuternicire specială, din care să reiasă că 
prestează servicii de custodie pentru respectivul 
acţionar, precum şi faptul că instrucţiunile din 
împuternicirea specială sunt identice cu 
instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT 
primit de instituţia de credit pentru a vota în 
numele respectivului acţionar. Formularul de 
împuternicire specială, va fi disponibil atât în 
limba română, cât şi în limba engleză, la sediul 
societăţii şi în format electronic pe pagina de 
internet a acesteia, la adresa www.conpet.ro 
secţiunea “Info Acţionari/ Documente AGA” - 
A.G.E.A. din 10.06.2015, începând cu data de 
04.05.2015. Împuternicirea generală va putea fi 
acordată de acţionar, în calitate de client, doar 
unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 
pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, sau unui avocat. Împuternicirea specială 
împreună cu declaraţia, ambele în original, 
semnate şi, după caz, ştampilate, însoţite de 
documentele doveditoare (copie a actului de 
identitate valabil al acţionarului în cazul 
persoanelor fizice, respectiv documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal în cazul 
persoanelor juridice), sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului de vot în adunare, precum şi împut-
ernicirea generală, în copie, cuprinzând menţi-
unea conformităţii cu originalul sub semnătură 
reprezentantului, trebuie depuse la registratură 
“CONPET” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 
- 3, jud. Prahova, în limba română sau engleză, 
cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic 
închis cu menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. şi 
A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor din data de 10.06.2015”, 
respectiv până în data de 09.06.2015, ora 11:00. 
Împuternicirea specială sau generală şi actele 
solicitate se pot transmite şi cu semnătură elec-
tronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, până la 
aceeaşi dată şi oră antemenţionate, pe adresa de 
e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea 
prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/ 
1990 privind societăţile, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de adunarea generală, 
prin utilizarea Formularului de vot prin core-
spondenţă, disponibil, atât în limba română, cât 
şi în limba engleză, începând cu data de 
04.05.2015, la sediul societăţii sau în format 
electronic pe pagina de internet a acesteia, la 
adresa www.conpet .ro ,  secţ iunea “Info 
Acţionari/Documente AGA”. Formularele de vot 
prin corespondenţă trebuie completate şi 
semnate de către acţionari persoane fizice şi 
însoţite de copia actului de identitate valabil, 
semnat conform cu originalul de către titularul 
acestuia, respectiv trebuie completate şi semnate 
de reprezentantul legal al acţionarului persoană 
juridică, însoţite de documentele oficiale care îi 
atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea 
de reprezentant legal se dovedeşte cu documen-
tele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M 
nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul 
constatator eliberat de Registrul Comerţului, 
prezentat în original sau copie conformă cu 
originalul, sau orice alt document în original sau 
copie conformă cu originalul emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţion-
arul este înmatriculat legal, care atestă calitatea 
de reprezentant legal; documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel 
mult 3 luni înainte de data publicării convoca-
torului A.G.E.A. Societatea va accepta un 
formular de vot prin corespondenţă în format 
scris transmis de un acţionar pentru care o insti-
tuţie de credit prestează servicii de custodie, fără 
a solicită alte documente suplimentare referi-
toare la respectivul acţionar, dacă formularul de 
vot prin corespondenţă este semnat în original 
de respectivul acţionar şi este însoţit de o 
declaraţie pe proprie răspundere dată de reprez-
entantul legal al instituţiei de credit, din care să 
reiasă că instituţia de credit prestează servicii de 
custodie pentru respectivul acţionar şi că formu-
larul de vot prin corespondenţă este semnat de 
acţionar şi conţine opţiuni de vot identice cu cele 
menţionate de acţionar printr-un mesaj SWIFT 
primit de instituţia de credit de la respectivul 
acţionar. Formularele de vot prin corespondenţă, 
însoţite de documentele legale sus-menţionate, 
semnate şi, după caz, ştampilate, vor trebui 
transmise în original, în limba română sau în 
limba engleză, prin orice formă de curierat cu 
confirmare de primire, în plic închis cu menţi-

unea: “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. – 
Pentru Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din data de 10.06.2015”, la sediul 
“CONPET” S.A. situat în str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca 
primite la registratura societăţii cel mai târziu la 
data de 09.06.2015, ora 11:00. Formularele de 
vot care nu sunt primite la registratura societăţii 
în termenele indicate nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în 
A.G.E.A. În cazul în care ordinea de zi a 
adunării generale va fi completată / revizuită iar 
acţionării nu transmit împuternicirile speciale şi/ 
sau formularele de vot prin corespondenţă 
completate/ revizuite, documentele transmise 
anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi 
luate în considerare doar pentru punctele din 
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi comple-
tată/ revizuită. Materialele informative aferente 
problemelor incluse pe ordinea de zi şi proiectul 
de hotărâre (disponibil în limba română şi în 
limba engleză), se vor afla la dispoziţia acţion-
arilor la societate, în vederea consultării aces-
tora, începând cu data de 04.05.2015, în zilele 
lucrătoare. Toate materialele pentru adunarea 
generală vor fi disponibile şi pe pagina de 
internet a societăţii, la adresa www.conpet.ro, 
secţiunea “Info Acţionari/ Documente A.G.A.”- 
A.G.E.A. din 10.06.2015. Acţionarii pot primi, la 
cerere şi contra cost, copii ale documentelor. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
“CONPET” S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 
1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., tel. 
0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, 
între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@
conpet.ro. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAŢIE, Dan WEILER

ANEXĂ LA CONVOCATORUL A.G.E.A. 
DIN DATA DE 10.06.2015 / 11.06.2015 

proiect de modificare a Actului Constitutiv al 
CONPET S.A. Art.14 alin. 2 se modifică şi va 
avea următorul conţinut: (2) Reprezentanţii 
statului român în adunarea generală a acţion-
arilor se numesc şi se revoca prin ordin al minis-
trului de resort. Dreptul de vot al statului în 
adunarea generală a acţionarilor “CONPET” 
S.A. va fi exercitat în baza împuternicirii speciale 
transmisă societăţii în conformitate cu preve-
derile legale privind piaţa de capital şi cu cele-
lalte reglementări aplicabile, împuternicirea 
specială putând fi însoţită de un ordin al minis-
trului de resort/ instructionare pentru adunarea 
generală. Art.15. alin. 4 se renumeroteaza şi va 
avea următorul conţinut: (4) Adunarea generalã 
extraordinarã, se întruneşte ori de câte ori este 
necesar a se lua o hotãrâre pentru: a) schimbarea 
formei juridice a societãţii; b) mutarea sediului 
societãţii; c) schimbarea obiectului de activitate 
al societãţii; d) înfiinţarea sau desfiinţarea de 
filiale; e) prelungirea duratei societăţii; f) majo-
rarea capitalului social; g) reducerea capitalului 
social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi 
acţiuni; h) fuziunea cu alte societãţi sau divizarea 
societãţii; i) dizolvarea anticipatã a societãţii; j) 
conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; 
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă 
categorie sau în acţiuni; l) emisiunea de 
obligaţiuni; m) modificarea valorii nominale şi a 
numărului de acţiuni; n) hotărăşte cu privire la 
contractarea de împrumuturi bancare pe termen 
mediu şi lung, inclusiv a celor externe; stabileşte 
competenţele şi nivelul de contractare a împru-
muturilor bancare curente, a creditelor comer-
ciale, precum şi nivelul garanţiilor; o) hotărăşte 
cu privire la participarea, potrivit legii, la consti-
tuirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu 
alte persoane juridice sau fizice din ţară sau din 
străinătate; p) poate delega consiliului de admin-
istraţie executarea atribuţiilor menţionate la art. 
15 alin. (4) lit. b), c) şi f). Delegarea atribuţiei de 
la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul 
şi activitatea principală a societăţii. q) decide pe 
ce piaţă urmează a fi cotate valorile mobiliare 
emise de societate şi alege societatea de registru 
independent autorizat care ţine evidenţa acţi-
unilor emise de societate. r) orice altã modificare 
a actului constitutiv, sau orice altă hotãrare 
pentru care este cerutã aprobarea adunării 
generale extraordinare a acţionarilor. Art.17. alin. 
2 se renumeroteaza şi va avea următorul 
conţinut: (2) Pentru validitatea deliberărilor 
adunării generale extraordinare a acţionarilor, 
sunt necesare: a) La prima convocare, prezenţa 
acţionarilor (inclusiv voturile prin corespon-
denţă) care să reprezinte cel puţin jumătate (1/2) 
din numărul total de drepturi de vot; b) La a 
doua convocare, prezenţa acţionarilor reprez-
entând cel puţin o treime (1/3) din numărul total 
de drepturi de vot; c) Hotărârile sunt luate cu 
majoritatea voturilor deţinute de actionarii 

prezenţi sau reprezentaţi, atât la prima, cât şi la 
cea de-a două convocare; d) Decizia de modifi-
care a obiectului principal de activitate al soci-
etăţii, de reducere a capitalului social, de 
majorare prin aport în numerar a capitalului 
social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, 
divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o 
majoritate de cel puţin două treimi (2/3) din 
drepturile de vot deţinute de acţionării prezenţi 
sau reprezentaţi. Art.16. alin. 3 se modifică şi va 
avea următorul conţinut: (3) Convocatorul va 
cuprinde locul, dată şi ora ţinerii adunării, 
precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită 
a tuturor problemelor care vor face obiectul 
dezbaterilor adunării. De asemenea, convocatorul 
adunării generale va cuprinde data de referinţă, 
propunerea Consiliului de administraţie privind 
data de înregistrare, ex-date, după caz şi data 
plăţii dividendelor. În situaţia în care pe ordinea 
de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în 
convocator se va menţiona şi data limită până la 
care se pot depune candidaturile, precum şi 
faptul că lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se pune la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi completată de 
aceştia. În convocator se va menţiona modali-
tatea de distribuire a informaţiilor referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale a acţionarilor, precum şi data începând 
cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de 
obţinere a formularului de împuternicire specială 
pentru reprezentare în adunarea generală, data 
limită şi locul unde vor fi depuse împuternicirile 
speciale. Când pe ordinea de zi figurează 
propuneri pentru modificarea actului constitutiv, 
convocatorul va trebui să cuprindă textul integral 
al propunerilor. Art.18. alin. (5) şi (7) se modifică 
şi vor avea următorul conţinut: (5) La adunare 
pot participa şi vota numai acţionării înscrişi la 
data de referinţă, personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau 
generale, conform dispoziţiilor legale. Acţionării 
pot vota şi prin corespondenţă, respectând proce-
dura menţionată în convocatorul adunării 
generale şi prevederile legale aplicabile. (7) În 
cazul votului prin reprezentare, împuternicirile 
speciale / generale şi documentele însoţitoare vor 
fi transmise la societate cu minim 24 de ore 
înainte de adunarea generală, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea 
adunare. Împuternicirile speciale / generale pot fi 
comunicate şi pe cale electronică, având încorpo-
rată/ ataşată semnătura electronică. În proce-
sul -verbal  se  va  face  menţ iune despre 
împuternicirile primite. Art. 23. lit. B alin. (4) se 
modifică şi va avea următorul conţinut: (4) Enti-
tatea care efectuează Auditul Public Intern se 
constituie distinct în subordinea directă a direc-
torului general. Activitatea de audit intern este 
raportată periodic consiliului de administraţie, 
care analizează şi stabileşte măsurile necesare 
pentru buna organizare şi funcţionare a soci-
etăţii. Şeful acestei entităţi este numit / destituit 
de către directorul general, numai cu avizul 
ministerului sub a cărui autoritate se af lă 
”CONPET” S.A. Directorul general aprobă 
planul anual de audit public intern şi raportul 
anual al activităţii de audit public intern. Art. 35. 
alin. (2) se modifică şi va avea următorul 
conţinut: (2) Prezentul Act Constitutiv a fost 
actualizat în data de ............ urmare modificărilor 
aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/ ............, 
având la baza Actul Constitutiv actualizat la data 
de 19.03.2015 şi s-a întocmit şi semnat în 3 (trei) 
exemplare originale. ANEXĂ 1 la Actul Consti-
tutiv al “CONPET” S.A. se redenumeste după 
cum urmează: ANEXĂ 1 la Actul Constitutiv al 
“CONPET” S.A. privind Consiliul de Adminis-
traţie, directorul general şi auditorul financiar şi 
se actualizează în ceea ce priveşte datele de 
identificare din cărţile de identitate ale acestora, 
după caz. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE Dan WEILER. 

PIERDERI
S.C. LEN-ART Consulting S.R.L., C.U.I. 
21752740, nr. inreg. J23/281/30.01.2015, declar 
pierdut Registrul Unic de Control cu seria 
S/1104953 eliberat de D.G.F.P. Bucureşti S2, în 
14.06.2007. Îl declar nul.

Declar pierdute legitimaţia şi carnetul de student 
emise de U.B. pe numele Vrînceanu Antonio.

S.C. Toni Trading Com S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Ion Brezoianu nr.27, Sector 1, 
declară pierderea „Registrului Unic de Control” 
seria A, nr. 1063781, C.U.I. RO 18023511, eliberat 
de D.G.F.P. –Sector 1.

ANUNŢURI


