ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi

Vineri, 21 august 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l SC Avan Security angajează Agent
securitate în București. Tel.0757.077.578.
l SC Media Noua SRL, cu sediul în
Cluj-Napoca, Str.Salcâmului, nr.27, jud.
Cluj, angajează Femeie de serviciu (2).
CV-urile se pot depune la sediul firmei
până la data de 22.08.2020.
l Angajăm Șofer cat.B, vechimea permisului min. 5 ani, doar în București, fără
cazier judiciar. Telefon: 0764.402.441.
l Majeste Decoration SRL angajeaza
muncitori necalificati pentru lucrari
constructii, amenajari, zidarie, perioada
nedeterminata. Date de
contact:0752.157.009
l Andcris Top Eval S.R.L., cu sediul
social în Mun.Reșița, B-dul.Revoluția din
Decembrie, nr.19, sc.1, ap.12, jud.
Caraș-Severin, J11/69/2018, CUI:
38794596, angajează: Secretar Administrativ -cod COR 334301 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: contact@
immigrations.ro.
l Școala Gimnazială Nr. 108 cu sediul în
București, Sector 4, str. Vatra Dornei nr. 8,
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante de expert - asistent
mediere- 1 post și mediator școlar 2- 1
post, în cadrul Proiectului
POCU/74/6/18/107010, ”ȘCOALA MEA
- Sprijinirea Activității și Organizarea
Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de
Măsuri Educaționale Adecvate”, pe perioadă determinată. Relații în acest sens se
pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 108, București Sector 4, in zilele
de luni - vineri, între orele 10.00-14.00, la
numărul de telefon 021.461.00.39.
l Liceul Tehnologic Economic „Nicolae
Iorga”, cu sediul municipiul Pașcani,
strada Eugen Stamate nr.12, județul Iași,
anunţă amânarea concursului conform
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea posturilor contractual vacante organizat inițial:
Secretar (0,5 normă): -Proba scrisă în
data de 24.08.2020, ora 09.00; -Proba
practică în data de 26.08.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 27.08.2020, ora
09.00; Bibliotecar (0,5 normă): -Proba
scrisă în data de 24.08.2020, ora 11.00;
-Proba interviu în data de 27.08.2020, ora
11.00; astfel: -la o dată care se va comunica ulterior. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în Monitorul
Oficial, Partea a III-a număr 467/31.
VII.2020, pagina 3, cod 254.251.
l Școala Gimnazială Păușești-Otăsău, cu
sediul în comuna Păușești, str.PăușeștiOtăsău nr.20, judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: șofer, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
14.09.2020, ora 12.00; -Proba interviu în
data de 14.09.2020, ora 16.00; -Proba
practică în data de 15.09.2020, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii: -studii medii; -vechime minim 10
ani în specialitate; -permis conducere
categoria D; -atestat profesional valabil
pentru transport rutier de persoane; -aviz
psihologic; -posesor card tahograf. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău.
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale Păușești-Otăsău, persoană de
contact: Preda Elena, telefon
0250.774.920, e-mail: spausesti@yahoo.
com
l SC Woma Ecoserv Construct SRL,
având CUI:RO22936619, cu sediul în Sat
Tătărani, Comuna Bărcănești, Nr.178,
Județ Prahova, angajează: Electricieni în
construcții, cod COR 741101- 10 posturi,
Mecanic utilaj, cod COR 723302- 6
posturi, Montator pereți și plafoane din
ghips-carton, cod COR 712406- 5 posturi,
Zugravi, cod COR 713102- 10 posturi,
Instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze, cod COR 712612- 10 posturi,
Dulgheri, cod COR 711501- 20 posturi,
Faianțari, cod COR 712201- 15 posturi,
Fierari betoniști, cor COR 711402- 10
posturi, Muncitori necalificați, cod COR
931301- 2 posturi, Zidari rosari- tencuitori, cod COR 711205- 10 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
24.08.2020, ora 12.00, la sediul societății.

CITAȚII
l Numitul Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în loc. Săliștea de Sus, str.
Bâleasa, nr. 9, jud. Maramureș, este citat
la Judecătoria Vișeu de Sus pe data de 10
septembrie 2020, ora 10:00, completul C1
civil, sala 2, în calitate de pârât în dosarul
civil nr. 157/224/2020 în procesul având
ca obiect declararea judecătorească a
morții în contradictoriu cu reclamanta
Vlad Maria.
l Paratul Mocanu Laurentiu, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Str.Carbunari,
Nr.311, Loc.Carbunari, Jud.Caras-Severin, este citat la Judecatoria Moldova
Noua, complet C1-CC in dosar
nr.286/261/2020, termen 11.09.2020,
cerere de valoare redusa, in proces cu
Enel Energie SA.
l Mitru Anton Alin este chemat în data
de 25 august 2020, ora 10.00, la SNP Nicu
Mladin Notar public, cu sediul în
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.18, bl.D, parter,
pentu a da consimțământul de a călători
minora Mitru Marinela Raluca în Republica Italiană însoțită de Stancu Ileana
Sonia, precum și consimțământul pentru
emiterea pașaportului simplu.
l Se citează Kovacs Vilmos Adalbert
-pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut, în
Aninoasa, Str.Libertății, Bl.119, Ap.14,
Jud.Hunedoara, în Dosarul
nr.7666/278/2019 -obiect pretenţii, la
Judecătoria Petroşani, -Str.1 Decembrie
1918, nr.77, HD, pentru termenul din
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14.10.2020, în contradictoriu cu Spitalul
de Urgență Petroşani.
l Toți moștenitorii defunctului Iliescu
Liviu, decedat la data de 01.04.2019, cu
ultimul domiciliu în București, str.Copăceni, nr.47, sector 3, sunt chemați la data
de 01.09.2020, ora 15.00, la SPN-BN
Eurolex din București, Calea Victoriei,
nr.103-105, sc.C, parter, ap.2, sector 1,
pentru a partaicipa la dezbaterea moștenirii.
l Eventualii succesibili ai defunctului
Hogea Vasile, CNP 1320107296188, sunt
invitați să se prezinte la Biroul Inividual
Notarial Costea Andra-Ioana, cu sediul în
orașul Sinaia, B-dul.Carol I, nr.57, județul
Prahova, în data de 08.09.2020, ora 11.00,
pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului Hogea
Vasile, CNP 1320107296188, decedat la
data de 23.06.2010, cu ultimul domiciliu
în orașul Sinaia, județul Prahova.
l Se citează numitul Mustață Flavius, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Reșița,
Aleea Hunedoara, Bl.8, Sc.2, Et.2, Ap.11,
Jud.Caraș-Severin, în calitate de pârât, în
dos. nr.5664/290/2019, având ca obiect
divorţ cu minori, în proces cu Mustață
Amalia-Georgiana, în calitate de reclamantă, pentru data de 8 septembrie 2020,
ora estimată 09.00, la Judecătoria Reşiţa,
complet C8C.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială
Turia, din județul Covasna, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.35,
37, 41, 42, 44, 48, 50, 51, 54, 56 și 58,
începând cu data de 24.08.2020, pe o
perioadă de 60 de zile (24.08.202026.10.2020), la sediul primăriei loc.Turia,
str. Principală, nr. 835, județul Covasna.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Sineşti, judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.
15, începând cu data de 26 august, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
comunei Sineşti, strada Primăriei, nr. 29,
judeţul Ialomiţa, conform art. 14, alin (1)
şi (2) din Legea Cadastrului şi Publicităţii
Imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Publicarea se va
face pe site-ul Primăriei comunei Sineşti.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei comunei Sineşti şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Satu Mare Shopping City S.R.L. in
calitate de titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform: HG.1076/2004, in
vederea obtinerii avizului de mediu
pentru: plan urbanistic zonal: Construire
Locuinte Colective si Functiuni Conexe,
realizare de parcari, amenajarea incintei
cu spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, imprejmuirea terenului,
amplasare post trafo, bransare la utilitati,

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

organizare de santier, amenajare accese
propus a fi realizat in Str.Digului 6, Mun.
Satu Mare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul titularului din
Str. Careiului 17, Satu Mare, in zilele de
luni-vineri, intre orele 10:00-16:00 si la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
din Satu Mare str. Mircea cel Batran nr.
8/B, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri
intre orele 8-14, din data de 18.08.2020.
Publicul interesat poate transmite, in
scris, comentarii si sugestii, pana la data
de 05.09.2020 (in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al
doilea anunt), la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu Mare str.
Mircea cel Batran nr.8/B, cod.440012,
fax:0261-733500, e-mail: office@apmsm.
anpm.ro.
l Comunicăm sentința civilă 1134
pronunțată la data de 24.06.2020 de
Judecătoria Caracal, în dosarul numărul
285/207/2020 pârâtului Sărbătoare Octavian, cu domiciliu în București, Căminul
de Yoghini, str. Verzișori, nr.2, et.2, având
următorul dispozitiv: Admite cererea de
chemare în judecată formulată de reclamanta Sărbătoare Elena, domiciliată în
mun.Caracal, Aleea Virgil Carianopol,
nr.15, bl.N1, sc.1, et. 2, ap. 10, jud.Olt, în
contradictoriu cu pârâtul Sărbătoare
Octavian, domiciliat în București,
Căminul de Yoghini, str.Verzișori, nr.2,
et.2. Constată deschisă succesiunea
defunctului Sărbătoare Ionel, decedat la
data de 17.05.2014, cu ultimul domiciliu
în Municipiul Caracal. Constată că are
calitatea de moştenitor legal al defunctului reclamanta Sărbătoare Elena, în
calitate de soţie supravieţuitoare căreia îi
revine întreaga masa succesorală.
Constată că pârâtul Sărbătoare Octavian,
descendent de gradul I, este străin de
moştenire prin neacceptare în termenul
legal de 1 an calculat de la data de
19.05.2015 când a decedat autorul Sărbătoare Ionel. Constată că masa succesorală
rămasă de pe urma defunctului Sărbătoare Ionel se compune din: -cota de 1/2
din imobilul apartament situat în
Caracal, Aleea Virgil Carianopol, nr.15,
Bl. N1, Sc.1, Etaj 2, ap.10, judeţul Olt,
compus din 2 camere şi dependinţe, şi îi
revine integral reclamantei Sărbătoare
Elena. Cu apel în termen de 30 de zile de
la comunicare, cererea se va depune la
Judecătoria Caracal. Pronunţată azi,
24.06.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub doar nr.
1281/246/2020 privind pe reclamantii Let
Iosif-Florin si Let Rolena-Loredana, in
contradicgtoriu cu parata Boros Mariana
care solicita inscrierea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului situate in Pincota, inscris in
CF. nr. 3284 Pincota cu nr. Top. 514/35
compus din vie-teren intravilan in suprafata de 723 mp, situate in Pincota str.
Piata Libertarii nr. 43, jud. Arad, imobil
asupra caruia figureaza ca proprietar
tabular intabulat defunctul Lazar Teodor
decedat la data de 26.01.1979. In urma

GATA!
Simplu, nu?

acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie
la Judecatoria Ineu deoarcere in caz
contrar, in termen de o luna de la aceasta
ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.
l Se aduce la cunostinta cetatenilor localitatii ca numita Ciucurita Ana-Doina a
invocate dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului
intravilan arabil in suprafata totala de
493 mp imobil situate in localitatea
Conop nr. 117 inscris in CF nr. 303612 cu
nr. Top 104.105/a, precum si terenului
intravilan arabil in suprafata de 864 mp,
imobil situate in localitatea Conop nr.
117, inscris in CF nr. 303574, cu nr. Top
101/a, proprietari tabulari fiind Ban Ana,
sotia lui Berar Ioan si Berar Pavel. Cei
interesati sunt invitati sa faca opozitii, cu
precizarea ca, in caz contrar, in termen de
30 de zile de la emiterea celei din urma
publicatii se va trece la judecarea cererii.
Termen de judecata este de 23 septembrie
2020.

ADUNĂRI GENERALE
l În conf. cu art.8, 1, alin.1; art.8, 2, a),
alin.11 din Statut și Cap.II, art.5A, a) din
ROI, Președintele convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Asociației Club
22 în data de 23.08.2020, ora 9.00, la
sediul din București, B-dul.Mircea Eliade,
nr.12, Sector 1. Tel.021.231.17.81. Ordinea
de zi: 1.Modificare Statut și ROI; 2.
Diverse. Președinte.
l Conpet S.A. Convocator. Consiliul de
Administrație al “CONPET” S.A. societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu
legislația română aplicabilă, cu sediul
social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub
nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală
RO 1350020, având capitalul subscris și
vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “CONPET” S.A. sau
“Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr.
24/ 2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind
emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al
Societății, întrunit în ședința Consiliului
de Administrație din data de 19.08.2020
Convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru data de
24.09.2020, ora 10:00, la sediul Societății
CONPET S.A. situat în Municipiul
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul
Prahova, cu următoarea: Ordine de zi: 1.
Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul
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2020. 3. Prezentarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru
semestrul I 2020 (perioada ianuarie iunie 2020), întocmit în conformitate cu
prevederile art. 223 din Regulamentul
ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din O.U.G. nr.
109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare
la data și pentru perioada de șase luni
încheiată la 30 iunie 2020 întocmite în
conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016
și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” și de Raportul auditorului
financiar privind revizuirea situațiilor
financiare interimare, întocmit de firma
de audit BDO Audit SRL. 4. Prezentarea
Notei de Informare nr. 24975/ 07.08.2020
privind prescripția dreptului acționarilor
la dividendele aferente exercițiului financiar 2016, neridicate până la data de
20.07.2020. 5. Aprobarea datei de înregistrare 20.10.2020 propusă de Consiliul
de Administrație, cu ex date 19.10.2020.
6. Împuternicirea: a) Președintelui
ședinței Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor pentru semnarea Hotărârii
A.G.O.A.; b) Directorului General
pentru efectuarea formalităților necesare
înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A.,
publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru
acordarea dreptului de a delega unei alte
persoane mandatul pentru efectuarea
formalităților mai sus menționate. În
cazul în care la data primei convocări a
A.G.O.A., respectiv 24.09.2020, ora
10:00, nu sunt îndeplinite condițiile de
cvorum/ validitate prevăzute de lege și de
Actul Constitutiv pentru desfășurarea
adunării generale, A.G.O.A. va avea loc
în data de 25.09.2020, ora 10:00 (a doua
convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu
aceeași ordine de zi. La A.G.O.A. (prima
convocare și a doua convocare) au
dreptul să participe și să voteze doar
acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății “CONPET” S.A. la
data de 15.09.2020 (data de referință) în
Registrul Acționarilor Societății ținut și
eliberat de către Depozitarul Central
S.A. Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și
documentele și materialele de ședință
sunt disponibile, atât în limba română
cât și în limba engleză, pe pagina de
internet a Societății la adresa www.
conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
24.09.2020, începând cu data de
24.08.2020, ora 08:00, precum și la sediul
Societății (Biroul Secretariat C.A. și
A.G.A.), începând cu data de 24.08.2020,
în zilele lucrătoare, între orele 8:00 14:30. Acționarii Societății pot obține, la
cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi a A.G.O.A. Unul sau mai
mulți acționari, reprezentând, individual
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social al Societății, are/ au dreptul: 1) de
a introduce puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală, solicitările urmând a
fi primite de către Societatea

“CONPET” S.A. în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării,
respectiv până la data de 08.09.2020, ora
10:00. 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale, solicitările urmând a
fi primite de către Societatea
“CONPET” S.A. în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării,
respectiv până la data de 08.09.2020, ora
10:00. În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de
zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul
publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea
convocatorului A.G.O.A. cuprinzând
ordinea de zi completată/ revizuită
înainte de data de referință 15.09.2020.
În situația în care ordinea de zi a
adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot
prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot
prin corespondență 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. Solicitările privind introducerea unor puncte
suplimentare pe ordinea de zi a
A.G.O.A./ supunerea spre aprobare
A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse pe ordinea de zi
sau pentru punctele solicitate a fi incluse
pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/
proiectele de hotărâre propuse spre
adoptare de adunarea generală pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.,
trebuie formulate în scris către Consiliul
de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise
prin orice formă de servicii de curierat cu
confirmare de primire, direct la sediul
“CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic
închis, cu mențiunea “Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020”, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro. Acționarii Societății,
indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în
limba engleză, privind punctele de pe
ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările
urmând a fi transmise la sediul Societății
din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud.
Prahova, prin orice formă de servicii de
curierat cu confirmare de primire, direct
la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str.
Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic
închis, cu mențiunea “Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de
18.09.2020, ora 10:00. Pentru identifi-

carea acționarului persoană fizică, sau,
după caz, a reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care
adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau
propune proiecte de hotărâri, aceștia vor
anexa solicitării respective și copii ale
documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a
Societății, la adresa www.conpet.ro,
secțiunea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “Relația
cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.O.A. din 24.09.2020. La A.G.O.A.
pot participa și vota numai acționarii
înregistrați la data de referință
15.09.2020, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale
sau generale, conform dispozițiilor
legale. Formularul de împuternicire
specială și împuternicire generală vor fi
disponibile începând cu data de
24.08.2020, ora 08:00, în limba română și
în limba engleză, în format electronic pe
pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
24.09.2020, și la sediul Societății, Biroul
Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu
data de 24.08.2020, în zilele lucrătoare,
între orele 8:00 - 14:30. Împuternicirea
specială va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul
de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară
a opțiunii de vot “pentru” sau “împotrivă” sau “abținere” pentru fiecare
punct supus aprobării inclus pe ordinea
de zi a A.G.O.A. Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către
Societate dacă se vor adăuga noi puncte
pe ordinea de zi a A.G.O.A. În situația
discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor
puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului
acționarului reprezentat. Acționarul
poate acorda împuternicire generală
valabilă pentru o perioadă care nu va
depăși 3 ani, permițând reprezentantului
său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți
identificați în împuternicire, în mod
individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de
emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte
de dispoziție. Împuternicirea generală va
putea fi acordată de acționar, în calitate
de client, doar unui intermediar definit
conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/ 2017 privind
emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, sau unui avocat.
Împuternicirea specială în original,
semnată și, după caz, ștampilată,
precum și împuternicirea generală
semnată, înainte de prima ei utilizare, în
copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o
declarație pe propria răspundere în
original semnată și, după caz, ștampi-
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lată, dată de reprezentantul legal al
intermediarului sau de avocatul care a
primit împuternicirea de reprezentare
prin împuternicire generală, din care să
reiasă că împuternicirea este acordată de
respectivul acționar, în calitate de client,
intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată
de acționar, inclusiv prin atașare de
semnătură electronică extinsă, dacă este
cazul, precum și mandatul primit prin
Ordin al Ministrului Economiei, Energiei
și Mediului de Afaceri pentru participarea reprezentatului statului în
Adunarea Generală a Acționarilor, în
original, vor fi depuse, în limba română
sau în limba engleză, la sediul
“CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24
ore înainte de adunare, respectiv până la
data de 23.09.2020, ora 10:00, în plic
închis, cu mențiunea: “Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020”, sau se pot transmite cu
semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/
2001 privind semnătura electronică,
până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@
conpet.ro, sub sancțiunea prevăzută de
art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990
privind societățile, cu modificările și
completările ulterioare. În cazul în care
reprezentantul acționarului/ acționarilor
este o instituție de credit care prestează
servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la
data de 23.09.2020, ora 10:00, în original,
o declarație pe propria răspundere,
semnată și după caz, ștampilată, de
reprezentantul legal al instituției de
credit, în care se precizează în clar,
numele/ denumirea acționarului în
numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul A.G.O.A.,
precum și faptul că instituția de credit
prestează servicii de custodie pentru
respectivul acționar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi
necesară întocmirea unei împuterniciri
speciale sau generale de către acționar.
Custodele votează în adunarea generală
a acționarilor exclusiv în conformitate și
în limita instrucțiunilor primite de la
clienții săi având calitatea de acționari la
data de referință de 15.09.2020. Acționarii înregistrați la data de referință au
posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin
corespondență, disponibil în limba
română și în limba engleză, începând cu
data de 24.08.2020, ora 08:00, în format
electronic pe pagina de web a acesteia, la
adresa www.conpet.ro secțiunea “Relația
cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.O.A. din 24.09.2020, precum și la
sediul Societății (Biroul Secretariat C.A.
și A.G.A.), începând cu data de
24.08.2020, în zilele lucrătoare, între
orele 8:00 - 14:30. Formularele de vot
prin corespondență trebuie completate și
semnate de către acționari persoane
fizice și însoțite de copia actului de iden-
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titate al acționarului semnat conform cu
originalul de către titularul actului de
identitate/ completate și semnate de
către reprezentantul legal al acționarului
persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de
reprezentant legal. Calitatea de acționar,
precum și, în cazul acționarilor persoane
juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de Societate de la
Depozitarul Central S.A. sau, după caz,
pentru date diferite de data de referință/
de înregistrare, pe baza următoarelor
documente prezentate Societății de către
acționar, emise de Depozitarul Central
S.A., sau de către participanții definiți
conform legislației privind piața de
capital, care furnizează servicii de
custodie: a) extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acționar și numărul
de acțiuni deținute; b) documente care
atestă înscrierea informației privind
reprezentantul legal la Depozitarul
Central S.A./ respectivii participanți. În
cazul în care datele privind calitatea de
reprezentant legal nu au fost actualizate
la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la data de
referință, dovada de reprezentant legal
se face pe baza unui certificat constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă
cu originalul, sau orice alt document
emis de către o autoritate competentă
din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de
reprezentant legal, emise cu cel puțin 3
luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea
de reprezentant legal, întocmite într-o
limbă străină, alta decât limba engleză,
vor fi însoțite de o traducere realizată de
un traducător autorizat în limba română
sau în limba engleză. Nu este necesară
legalizarea sau apostilarea documentelor
care atestă calitatea de reprezentant
legal al acționarului. Formularele de vot
prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în
original, în limba română sau în limba
engleză, prin orice formă de servicii de
curierat cu confirmare de primire, direct
la sediul “CONPET” S.A., în Ploiești, str.
Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic
închis, cu mențiunea “Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de
23.09.2020, ora 10:00. Formularele de vot
prin corespondență/ împuternicirile
speciale sau generale care nu sunt
primite la sediul Societății în termenele
indicate, respectiv până la data de
23.09.2020, ora 10:00, nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului
și majorității în A.G.O.A. Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru
organizarea ședinței A.G.O.A., din data
de 24.09.2020 (prima convocare)/
25.09.2020 (a doua convocare) vor fi
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completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror
acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare. Având în vedere recomandările autorităților publice române în
legătură cu prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, în măsura în care
restricțiile impuse pentru gestionarea
situației generate de COVID-19 vor fi
menținute, societatea CONPET S.A.
reiterează recomandările adresate acționarilor, după cum urmează: - să acceseze
materialele de ședință aferente ordinii de
zi în format electronic, disponibile pe
web-site societății la adresa www.conpet.
ro, link-ul Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ A.G.O.A. 24.09.2020, atât în
limba română, cât și în limba engleză,
mai degrabă decât în format fizic la sediul
societății; - să voteze prin corespondență,
înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență; - să utilizeze, ca mijloace de
comunicare, e-mailul cu semnatură electronică extinsă încorporată, mai degrabă
decât transmiterea prin poștă sau prin
curier la Sediul Societății atunci când
înaintează (i) propuneri cu privire la
adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi
a A.G.O.A., (ii) proiecte de hotărâre, (iii)
întrebări scrise înainte de A.G.O.A., (iv)
Împuternicire pentru reprezentarea în
A.G.O.A. sau (v) Formular de vot prin
corespondență. La nivelul societății vor fi
aplicate restricțiile legale în vigoare la
data desfășurării adunărilor generale ale
acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție
de deciziile exprese adoptate de autorități.
Informații suplimentare se pot obține la
sediul “CONPET” S.A. din Ploiești, str.
Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655,
2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00
- 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.
Președintele Consiliului de Administrație,
Cristian - Florin Gheorghe.
l Conpet S.A. Convocator. Consiliul de
Administrație al “CONPET” S.A. societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu
legislația română aplicabilă, cu sediul
social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub
nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală
RO 1350020, având capitalul subscris și
vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “CONPET” S.A. sau
“Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr.
24/ 2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind
emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al
Societății, întrunit în ședința Consiliului
de Administrație din data de 19.08.2020
Convoacă Adunarea Generală Extraordi-

nară a Acționarilor (A.G.E.A.) pentru
data de 24.09.2020, ora 11:00, la sediul
Societății CONPET S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3,
județul Prahova, cu următoarea: Ordine
de zi: 1. Alegerea unui secretar al
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.). 2. a) Aprobarea
declanșării operațiunii de majorare a
capitalului social al societății CONPET
S.A. cu valoarea terenurilor deținute în
baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate. b) Aprobarea formulării unei solicitări către Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Prahova pentru desemnarea
unui evaluator autorizat pentru evaluarea
terenurilor în suprafață totală de
554.537,61 m.p., aferente celor 48 de
certificate de atestare a dreptului de
proprietate, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A. 3. Aprobarea datei de înregistrare 20.10.2020
propusă de Consiliul de Administrație, cu
ex date 19.10.2020. 4. Împuternicirea: a)
Președintelui ședinței Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor pentru
semnarea Hotărârii A.G.E.A.; b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei
hotărâri A.G.E.A., publicării în Monitorul
Oficial al României Partea a IV-a, precum
și pentru acordarea dreptului de a delega
unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.
În cazul în care la data primei convocări
a A.G.E.A., respectiv 24.09.2020, ora
11:00, nu sunt îndeplinite condițiile de
cvorum/ validitate prevăzute de lege și de
Actul Constitutiv pentru desfășurarea
adunării generale, A.G.E.A. va avea loc
în data de 25.09.2020, ora 11:00 (a doua
convocare), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu
aceeași ordine de zi. La A.G.E.A. (prima
convocare și a doua convocare) au
dreptul să participe și să voteze doar
acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății “CONPET” S.A. la data
de 15.09.2020 (data de referință) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat
de către Depozitarul Central S.A.
Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și documentele și materialele de ședință sunt
disponibile, atât în limba română cât și în
limba engleză, pe pagina de internet a
Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente
A.G.A.”- A.G.E.A. din 24.09.2020, începând cu data de 24.08.2020, ora 08:00,
precum și la sediul Societății (Biroul
Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu
data de 24.08.2020, în zilele lucrătoare,
între orele 8:00 - 14:30. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la
punctele incluse pe ordinea de zi a
A.G.E.A. Unul sau mai mulți acționari,
reprezentând, individual sau împreună,
cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul: 1) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de

către Societatea “CONPET” S.A. în
termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, respectiv până la
data de 08.09.2020, ora 11:00. 2) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de
către Societatea “CONPET” S.A. în
termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, respectiv până la
data de 08.09.2020, ora 11:00. În cazul în
care exercitarea dreptului de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi
din convocatorul publicat, Societatea va
face toate demersurile necesare pentru
republicarea convocatorului A.G.E.A.
cuprinzând ordinea de zi completată/
revizuită înainte de data de referință
15.09.2020. În situația în care ordinea de
zi a adunării generale va fi completată/
revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de
vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot
prin corespondență 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. Solicitările
privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.E.A./
supunerea spre aprobare A.G.E.A. a unor
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi,
însoțite de justificarea/ proiectele de
hotărâre propuse spre adoptare de
adunarea generală pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a A.G.E.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor
sus-menționate și vor fi transmise prin
orice formă de servicii de curierat cu
confirmare de primire, direct la sediul
“CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis,
cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. și
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020”, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro. Acționarii Societății,
indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba
engleză, privind punctele de pe ordinea
de zi a A.G.E.A., întrebările urmând a fi
transmise la sediul Societății din Ploiești,
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin
orice formă de servicii de curierat cu
confirmare de primire, direct la sediul
“CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis,
cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. și
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020” sau prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura
electronică, la adresa actionariat@conpet.
ro, până la data de 18.09.2020, ora 11:00.
Pentru identificarea acționarului
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persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană
juridică sau entitate fără personalitate
juridică, care adresează întrebări sau care
face propuneri pentru completarea
ordinii de zi sau propune proiecte de
hotărâri, aceștia vor anexa solicitării
respective și copii ale documentelor care
să le ateste identitatea. Răspunsurile la
întrebările adresate vor fi publicate pe
pagina de web a Societății, la adresa
www.conpet.ro, secțiunea “Relația cu
investitorii - Informații tranzacționare Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente
A.G.A.” - A.G.E.A. din 24.09.2020. La
A.G.E.A. pot participa și vota numai
acționarii înregistrați la data de referință
15.09.2020, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale
sau generale, conform dispozițiilor legale.
Formularul de împuternicire specială și
împuternicire generală vor fi disponibile
începând cu data de 24.08.2020, ora
08:00, în limba română și în limba
engleză, în format electronic pe pagina de
web a acesteia, la adresa www.conpet.ro
secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 24.09.2020,
și la sediul Societății, Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A., începând cu data de
24.08.2020, în zilele lucrătoare, între orele
8:00 - 14:30. Împuternicirea specială va
conține modalitatea de identificare a
calității de acționar și numărul de acțiuni
deținute, precum și instrucțiuni specifice
de vot, cu precizarea clară a opțiunii de
vot “pentru” sau “împotrivă” sau “abținere” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A.
Formularul de împuternicire specială va
fi actualizat de către Societate dacă se vor
adăuga noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.E.A. În situația discutării în cadrul
A.G.E.A., în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea
de zi publicată, împuternicitul poate vota
pe marginea acestora conform interesului
acționarului reprezentat. Acționarul
poate acorda împuternicire generală
valabilă pentru o perioadă care nu va
depăși 3 ani, permițând reprezentantului
său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți
identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică
referitoare la o anumită categorie de
emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte
de dispoziție. Împuternicirea generală va
putea fi acordată de acționar, în calitate
de client, doar unui intermediar definit
conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/ 2017 privind
emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, sau unui avocat.
Împuternicirea specială în original,
semnată și, după caz, ștampilată, precum
și împuternicirea generală semnată,
înainte de prima ei utilizare, în copie,
cuprinzând mențiunea conformității cu
originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe
propria răspundere în original semnată și,
după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de

GATA!
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reprezentare prin împuternicire generală,
din care să reiasă că împuternicirea este
acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după
caz, avocatului și că împuternicirea este
semnată de acționar, inclusiv prin atașare
de semnătură electronică extinsă, dacă
este cazul, precum și mandatul primit
prin Ordin al Ministrului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri pentru
participarea reprezentatului statului în
Adunarea Generală a Acționarilor, în
original, vor fi depuse, în limba română
sau în limba engleză, la sediul
“CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24
ore înainte de adunare, respectiv până la
data de 23.09.2020, ora 11:00, în plic
închis, cu mențiunea: “Biroul Secretariat
C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din
data de 24.09.2020”, sau se pot transmite
cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/
2001 privind semnătura electronică, până
la aceeași dată și oră antemenționate, pe
adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro,
sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin.
(3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care reprezentantul
acționarului/ acționarilor este o instituție
de credit care prestează servicii de
custodie, aceasta poate participa și vota
în cadrul A.G.E.A., în condițiile în care
prezintă Societății, până la data de
23.09.2020, ora 11:00, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și
după caz, ștampilată, de reprezentantul
legal al instituției de credit, în care se
precizează în clar, numele/ denumirea
acționarului în numele căruia instituția
de credit participă și votează în cadrul
A.G.E.A., precum și faptul că instituția
de credit prestează servicii de custodie
pentru respectivul acționar pe baza
instrucțiunilor de vot primite prin
mijloace electronice de comunicare, fără
a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către
acționar. Custodele votează în adunarea
generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite
de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 15.09.2020.
Acționarii înregistrați la data de referință
au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea
formularului de vot prin corespondență,
disponibil în limba română și în limba
engleză, începând cu data de 24.08.2020,
ora 08:00, în format electronic pe pagina
de web a acesteia, la adresa www.conpet.
ro secțiunea “Relația cu investitorii/
Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din
24.09.2020, precum și la sediul Societății
(Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 24.08.2020, în zilele
lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30.
Formularele de vot prin corespondență
trebuie completate și semnate de către
acționari persoane fizice și însoțite de
copia actului de identitate al acționarului
semnat conform cu originalul de către
titularul actului de identitate/ completate
și semnate de către reprezentantul legal al
acționarului persoană juridică, însoțite de
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documentul oficial care îi atestă calitatea
de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor
persoane juridice sau al entităților fără
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei
acționarilor de la data de referință/ de
înregistrare, primită de Societate de la
Depozitarul Central S.A. sau, după caz,
pentru date diferite de data de referință/
de înregistrare, pe baza următoarelor
documente prezentate Societății de către
acționar, emise de Depozitarul Central
S.A., sau de către participanții definiți
conform legislației privind piața de
capital, care furnizează servicii de
custodie: a) extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acționar și numărul
de acțiuni deținute; b) documente care
atestă înscrierea informației privind
reprezentantul legal la Depozitarul
Central S.A./ respectivii participanți. În
cazul în care datele privind calitatea de
reprezentant legal nu au fost actualizate
la Depozitarul Central de către acționarul
persoană juridică până la data de referință, dovada de reprezentant legal se
face pe baza unui certificat constatator
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu
originalul, sau orice alt document emis de
către o autoritate competentă din statul
în care acționarul este înmatriculat legal
și care atestă calitatea de reprezentant
legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de
data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină,
alta decât limba engleză, vor fi însoțite de
o traducere realizată de un traducător
autorizat în limba română sau în limba
engleză. Nu este necesară legalizarea sau
apostilarea documentelor care atestă
calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor
trebui transmise în original, în limba
română sau în limba engleză, prin orice
formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul
“CONPET” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis,
cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. și
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din data de
24.09.2020” sau prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura
electronică, la adresa actionariat@conpet.
ro, până la data de 23.09.2020, ora 11:00.
Formularele de vot prin corespondență/
împuternicirile speciale sau generale care
nu sunt primite la sediul Societății în
termenele indicate, respectiv până la data
de 23.09.2020, ora 11:00, nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului și
majorității în A.G.E.A. Regulile stabilite
prin prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.E.A., din data de
24.09.2020 (prima convocare)/ 25.09.2020
(a doua convocare) vor fi completate de
prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.
Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea/ limitarea răspândirii COVID-19, în

măsura în care restricțiile impuse pentru
gestionarea situației generate de
COVID-19 vor fi menținute, societatea
CONPET S.A. reiterează recomandările
adresate acționarilor, după cum urmează:
- să acceseze materialele de ședință
aferente ordinii de zi în format electronic,
disponibile pe web-site societății la adresa
www.conpet.ro, link-ul Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ A.G.E.A.
24.09.2020, atât în limba română, cât și în
limba engleză, mai degrabă decât în
format fizic la sediul societății; - să voteze
prin corespondență, înainte de adunarea
generală, prin utilizarea Formularului de
vot prin corespondență; - să utilizeze, ca
mijloace de comunicare, e-mailul cu
semnatură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin
poștă sau prin curier la Sediul Societății
atunci când înaintează (i) propuneri cu
privire la adăugarea de noi puncte pe
ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de
hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de
A.G.E.A., (iv) Împuternicire pentru
reprezentarea în A.G.E.A. sau (v)
Formular de vot prin corespondență. La
nivelul societății vor fi aplicate restricțiile
legale în vigoare la data desfășurării
adunărilor generale ale acționarilor, cu
privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații
închise, numai în funcție de deciziile
exprese adoptate de autorități. Informații
suplimentare se pot obține la sediul
“CONPET” S.A. din Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și
A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579,
fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30,
e-mail: actionariat@conpet.ro. Președintele Consiliului de Administrație, Cristian
- Florin Gheorghe.

LICITAȚII
l Debitorul Kaproni Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: 1. Statie Betoane Mobymix,
pret pornire licitatie – 40.000,00 Euro
exclusiv TVA; Pretul Caietului de sarcini
pentru statia de betoane 1.000,00 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor pentru statia de betoane, apartinand
Kaproni Construct SRL reprezinta 50%
din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO67 BACX
0000 0018 5114 1000 deschis la UniCredit
Bank pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini si Regulamentului de licitatie
pentru bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru statia de betoane, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
28.08.2020, ora 12.00, iar daca bunul nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
04.09.2020; 11.09.2020; 18.09.2020;
25.09.2020; 02.10.2020 ora 12:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,

Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Proprietati imobiliare, TERENURI: -Teren extravilan in suprafata de
60.234 mp. situat in Comuna Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13,
De 1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De
1719/16, avand nr. cadastral 10316,
inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova,
prin incheierile nr. 9786/2008, nr.
1415/2009 si 1886/2009 eliberate de OCPI
–Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie 126.750,00 Euro; -Teren
extravilan in suprafata de 169.959 mp.
gasiti la masuratoare si din acte 170.166
mp. si cota indiviza din teren 2911 (drum
acces), situata in Comuna Gura Vitioarei,
Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 55,
Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv
1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De
1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris
in Cartea Funciara nr. 1408, a Comunei
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierea nr. 9954/2008, eliberata de OCPI
Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire
licitatie 476.250,00 Euro exclusiv TVA;
-Teren extravilan in suprafata de
34.221mp. situat in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua
57, Parcelele Lv1719/26 si De
1719/29,avand nr. cadastral 10318, inscris
in Cartea Funciara nr. 1411, a Comunei
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, eliberata
de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte.
Pret pornire licitatie 91.500,00 Euro
exclusiv TVA; Terenurile prezentate sunt
scoase spre vanzare la pachet (nu se vand
separat). 2. Proprietate imobiliara –
BAZA DE PRODUCTIE situata in
intravilanul Municipiului Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova, constituita din constructiile, C1 –Depozit
central, C2 –Birouri, C4 –Baraca metalica, C6 –Magazie –cabină portar, C7 –
Birou, C8 –Atelier construcții metalice,
C9 – Dormitoare, edificata pe teren in
suparafata de 8.840,33 m.p. rezultata din
masuratori si 7.914,00 m.p. din acte,
proprietate de stat, domeniul privat al
Municipiului Ploiesti, dat in folosinta pe
durata nedeterminata conform Deciziei
fostului Consiliu Popular al Judetului
Prahova nr. 1086 din 19 iulie 1977.
Constructiile impreuna cu dreptul de
folosinta al terenului au fost intabulate la
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova –Biroul de Carte Funciara
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a
localitatii Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand
nr. cadastral 7598. Pret pornire licitatie
274.891,50 Euro exclusiv TVA. 3.Proprietatea imobiliara –PENSIUNE situata in
Comuna Manzalesti, Sat Bustea, Judet
Buzau, constituita din teren in suprafata
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de 2.404 m.p., din care 1.402,00 m.p.
faneta si 1.000,00 m.p. cu destinatia curti
constructii pe care este edificata
Constructia C1 cu o suprafata construita
desfasurata de 354,20 m.p., intabulate la
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau – Biroul de Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral 20035 (nr.
castral vechi 4018) inscris in Cartea
Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr. 62) a
localitatii Manzalesti. Pret pornire licitatie
110.851,50 Euro exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini pentru proprietatile
imobiliare TERENURI - 2.500,00 Lei
exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliara BAZA DE
PRODUCTIE - 3.000,00 Lei exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara PENSIUNE 2.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul Regulamentului de licitatie pentru Obiectele de
inventar si Stocul de marfa - 1.000,00 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatile imobilare
TERENURI, reprezinta 75% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare; Pretul de pornire al
licitatilor pentru proprietatile imobilare
BAZA DE PRODUCTIE si PENSIUNE,
apartinand MOLDOCONS GRUP SRL,
reprezinta 75% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul
nr. cod IBAN RO46 UGBI 0000 2820
0687 7RON deschis la GARANTI BANK
SA -Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini si Regulamentului de
licitatie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 28.08.2020, ora 10:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 04.09.2020; 11.09.2020;
18.09.2020; 25.09.2020, ora 10:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii
suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Sinești,
comuna Sinești, sat Sinești, strada Principală, nr.119, județul Vâlcea, telefon
0250/867.120, fax 0250/869.002, e-mail:
primaria_sinesti@yahoo.com, cod fiscal
2541398. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: suprafață de 32mp (două
camere) în incinta dispensarului Sinești în
vederea înființării cabinet stomatologic și
1/3 (10,66mp) din spațiu hol comun cu
suprafața totală de 32mp, situate în
comuna Sinești, sat Sinești, strada Princi-
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pală, bun proprietate publică, conform
H.C.L. nr.32/30.07.2020 și temeiul legal
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Sinești, strada Principală,
nr.119, comuna Sinești, sat Sinești, județul
Vâlcea. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice,
Primăria Comunei Sinești, comuna
Sinești, sat Sinești, strada Principală,
nr.119, județul Vâlcea. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: costul documentației de atribuire 20Lei -plata se face
direct la Casieria Primăriei Comunei
Sinești, județul Vâlcea sau depunerea în
contul RO36TREZ 67421180250XXXXX
deschis la Trezoreria Horezu, cod fiscal
2541398. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2020, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.09.2020,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartiment Achiziții
Publice la Primăria Comunei Sinești,
comuna Sinești, strada Principală, nr. 119,
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar original. 5.Data şi locul la care
se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.09.2020, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Sinești, comuna
Sinești, sat Sinești, strada Principală, nr.
119, județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, Râmnicu
Vâlcea, Scoarul Revoluției, nr.1, județul
Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax
0250/732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.08.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator emis de
ONRC Vâlcea sub nr. 32600/18.12.2006
pentru firma Ancoprod SRL, cu sediul
social în sat Băltățeni, comuna Tomșani,
nr. 47, județul Vâlcea. CUI: 20065519,
J38/1101/2006. Se declară nul.
l Pierdut Legitimație de student, Vucea
Adelin-Nicoleta, eliberat de Universitatea
de Vest, Facultatea de Educație Fizică și
Sport, Timișoara. O declar nulă.
l Pierdut atestat de board, seria 0007847,
Număr ANR 5911, pentru ambarcațiune
de pescuit, emis de Autoritatea Navală
Română, în data de 01.08.2019, pe
numele Călin Sorin, din mun. Drăgășani,
str. Digului, nr. 42, județul Vâlcea. Se
declară nul.

