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OFERTE SERVICIU
SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Napoca, B-dul 

Muncii, nr.18, angajează: Sudori -1 persoană, 
Operator la mașini cu comandă numerică (CNC) -4 
persoane. Așteptăm CV-ul dvs.la adresa de e-mail: 
hr@rielacomimpex.ro

S.C.Z-Online International Marketing SRL anga-
jează un post pentru Specialist marketing cod COR 
243103, 0722.244.769.

Facdo Impex S.R.L. anunta vacantarea urmatoa-
relor posturi: 14 posturi de muncitor necalificat in 
bucatarie, 1 post de ingrijitor spatii hoteliere, 7 
posturi de muncitor necalificat in agricultura si 50 
posturi de muncitor necalificat in constructii.
CV-urile se pot depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 25.01.2022.

SC Mafu Instal SRL, cu sediul în sat Picior de 
Munte, com.Dragodana, str.Păunei, nr.30, jud.
Dâmbovița, CUI: 41864918, J15/1571/2019, anga-
jează: excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate cu cod COR 811106, dulgher 
(exclusiv restaurator) cu cod COR 711501, instalator 
apă, canal cu cod COR 712602, muncitor necalificat 
la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet cu cod COR 931301 
și fierar betonist cu cod COR 711402. Cerințe: studii 
medii, vorbitor de limbă engleză nivel mediu. 
Selecția va avea loc la sediul firmei în data de 
25.01.2022, ora 10.00.

Genessa Dum SRL, cu sediul în Dumbrăvița, 
strada Zoltan Franyo nr.17, cam.5, județ Timiș, anga-
jează următoarele categorii de muncitori: 1 -bucătar, 2 
persoane -ajutor de bucătar. Pentru mai multe detalii 
ne puteți contacta la nr.de telefon: 0256.212.345, de 
luni până vineri, între orele 09.00-15.00.

SC Stelmit Exim SRL, cu sediul în str.Tudor 
Vladimirescu, nr.810, Drăgășani, județ Vâlcea, anga-
jează următoarele categorii de muncitori: 2 operatori 
mașini comandă numerică. Pentru mai multe 
detalii, ne puteți contacta la nr de telefon 
0721.397.789, de luni până vineri, între orele 08.00-
16.30.

Topband Smart Europe Limited SRL caută 
inginer mecanic și inginer electrician. Condiții 
minime pentru inginer mecanic: vechime în 
domeniu de 3 ani; limba engleză avansat; experiență 
dovedită de minim 3 ani în cadrul unor companii 
din Asia în domeniul fabricării de aparate electro-
casnice. Condiții minime pentru inginer electrician: 
vechime în domeniu de 3 ani; limba engleză avansat; 
experiență dovedită de minim 3 ani în cadrul unor 
companii din Asia în domeniul fabricării de aparate 
electrocasnice. Tel.contact: 0727.606.772.

CITAŢII
Se citează Babici Barbu la Judecătoria Fetești în 

dosarul nr. 1354/229/2021, la termenul din 
03.03.2022, ora 9, pentru declarare judecătorească a 
morţii, în contradictoriu cu Babici Constantin.

Numitul Mirza Munir Ahmen, domiciliat în loc.
Girona, str.Torras Bages, nr.15, ap.2, et.3, provincia 
Barcelona, Spania, este citat în calitate de pârât 
pentru data de 22.02.2022, ora 9.00, la Judecătoria 
Rădăuți, în ds.1467/285/2021.

Dulman Gheorghe, cu ultimul domiciliu în sat 
Ungureni, este chemat la Tribunalul Ialomița (B-dul 
Cosminului, nr. 12, Mun. Slobozia), camera Sala 3, 
în ziua de 15.03.2022, Completul Complet 1 Fond, 
ora 12:00, in calitate de Pârât, în proces cu Christou 
Loizos în calitate de Reclamant, in dosarul nr. 
1303/98/2021, avand ca obiect constatare nulitate 
act juridic rectificare carte funciară. În caz de nepre-
zentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă 
se solicită în scris acest lucru de către una din părţi. 
Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, 
personal sau prin reprezentant legal sau convenţi-
onal, pentru un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoștinţă și termenele de jude-
cată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată.

Se notifică pentru termenul de judecată din data 
de 01 martie 2022 a dispus afișarea prezentei somații 
la ușa instanței, prin care informează public că 
Tamsa Gheorghe, CNP 1361221023619, domiciliat 
în Birchiș, nr.292, jud.Arad, a invocat dobândirea 
dreptului de proprietate, prin uzucapiune, asupra: 
terenul arabil, în suprafață de 2.900mp, înscris în 
CF 303569 Birchiș, cu nr.cadastral 303569, situat în 
tarlaua T8, parcela A58/3/4; terenul arabil, în supra-
față de 11.600mp, înscris în CF 308349 Birchiș, cu 
nr. cadastral 308349, situat în tarlaua 132, parcela 
770/1/1; -terenul arabil, în suprafață de 4.400mp, 
înscris în CF 307607 Birchiș, cu nr.cadastral 307607, 
situat în tarlaua 81, parcela 535/5; -terenul arabil, în 
suprafață de 8.700 mp, înscris în CF 307410 Birchiș, 
cu nr.cadastral 307410, situat în tarlaua 97, parcela 
549/4/8; -terenul arabil, în suprafață de 7.200mp, 
înscris în CF 308304 Birchiș, cu nr.cadastral 308304, 
situat în tarlaua 71, parcela 472/6; terenul arabil, în 
suprafață de 2.200mp, înscris în CF 305048 Birchiș, 
cu nr. cadastral 305048, situat în tarlaua T43, 
parcela A310/20; terenul arabil, în suprafață de 
4.300mp, înscris în CF 308058 Birchiș, cu nr.cadas-
tral 308058, situat în tarlaua 30, parcela 240/14; 
-terenul arabil, în suprafață de 6.600mp, înscris în 
CF 307932 Birchiș, cu nr.cadastral 307932, situat în 
tarlaua 27, parcela 223/2/16; -terenul arabil, în 
suprafață de 5.000mp, înscris în CF 307931 Birchiș, 
cu nr.cadastral 307931, situat în tarlaua 27, parcela 
223/1/16; -terenul arabil, în suprafață de 6.200mp, 
înscris în CF 307132 Birchiș, cu nr.cadastral 307132, 

situat în tarlaua 19, parcela 112/4/25; -terenul arabil, 
în suprafață de 1.900mp, înscris în CF 307053 
Birchiș, cu nr.cadastral 307053, situat în tarlaua 19, 
parcela 112/3/20; -terenul arabil, în suprafață de 
5.800mp, înscris în CF 307198 Birchiș, cu nr.cadas-
tral 307198, situat în tarlaua 16, parcela 83/3/1/15, 
pe numele proprietarului tabular Simidrescu 
Gheorghe. Termen de judecată la data de 01 martie 
2022.

DIVERSE
Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în 

localitatea Timișoara, Bulevardul Constantin 
Diaconovici Loga 1, jud.Timiș, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului „Amenajamentul silvic 
al fondului forestier proprietate publică aparți-
nând Municipiului Timișoara, județul Timiș, 
organizat în U.P.V Valea Mare” și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la Primăria Munici-
piului Timișoara, Bulevardul Constantin 
Diaconovici Loga 1, zilnic, între orele 12.00-14.00. 
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul APM Timiș, str.B-dul Liviu Rebreanu 
nr.18-18A, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunţ.

Ciuleanu Bogdan, proprietar al terenurilor din 
str.Trifoiului nr.64 si nr.62A , NC.60846 si 
NC.60840, tarla-27, parcela-626, oras/comuna 
Dobroesti, jud. Ilfov, in suprafata de cumulata de 
7500 mp, anunta publicul interest asupra depu-
nerii solicitarii Avizului de Oportunitate pentru 
documentatia PUZ (titlul proiectului) ansamblu 
locuinte colective, comert si servicii servicii, reali-
zata pentru terenurile mai sus mentionata. Docu-
metatia a fost depusa pentru consultare la 
Consiliul Judetean Ilfov la data de 13.07.2020. 
Observatii/comentarii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism, din cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, str. Doctor Ernest Juvara nr.3, 
sect.1-Bucuresti (tel. 021.212. 56.93) in termen de 
15 zile de la data sedintei CATU de avizare.

SOMAŢII 
Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta 

celor interesati faptul ca petentul Zakarias Atti-
la-Istvan cu domiciliul in mun. Sfantu- Gheorghe, 
str.Varadi Jozsef, nr.20, jud.Covasna solicita doban-
direa prin uzucapiune conform prevederilor art.28 
alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra portiunii de 770mp. din 
imobilul situat in com.Bodoc, sat.Zalan, nr.165, 
inscris in CF nr.25094 Bodoc (CF vechi nr.1859 
Zalan), nr.top.94 si nr.top.95. Toti cei interesati pot 
face opozitie in termen de 1 luna de la publicare la 
Judecatoria Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna.

ADUNĂRI GENERALE
CONPET S.A. Convocator. Consiliul de Admi-

nistrație al “CONPET” S.A. societate administrată 
în sistem unitar, înființată și funcționând în confor-
mitate cu legislația română aplicabilă, cu sediul 
social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregis-
trare 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 guver-
nanța corporativă a întreprinderilor publice, modi-
ficată și completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale 
Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață, ale Regulamen-
tului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instru-
mente financiare și operațiuni de piață, și ale altor 
acte aplicabile, precum și cu Actul Constitutiv al 
Societății, întrunit în ședința Consiliului de Admi-
nistrație din data de 20.01.2022 Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
(A.G.O.A.) pentru data de 25.02.2022, 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 Programului de Investiții 
pentru anul 2022. 3. Aprobarea Bugetului de Veni-
turi și Cheltuieli al Societății Conpet S.A. pentru 
anul 2022, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 
- 5. 4. Aprobarea datei de înregistrare 18.03.2022 
propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 
17.03.2022. 5. Împuternicirea Președintelui ședinței 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 
semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea 
formalităților necesare înregistrării Hotărârii 
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Prahova, 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 convo-
cări a A.G.O.A., respectiv 25.02.2022, 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 28.02.2022, ora 10:00 (a doua convo-
care), 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 15.02.2022 (data de referință) în 
Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de 
către Depozitarul Central S.A. Proiectul de hotă-
râre 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 
25.02.2022, începând cu data de 25.01.2022, ora 
8:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secreta-
riat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 
25.01.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 
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, solici-
tările 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 
09.02.2022, ora 13:00. 2) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, soli-
citările 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 
09.02.2022, ora 13:00. 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 
15.02.2022. 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 actuali-
zate, 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 punc-
tele 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 
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a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consi-
liul 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 menți-
unea “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 
data de 25.02.2022”, sau prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa 
actionariat@conpet.ro. Acționarii Societății, indife-
rent 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 25.02.2022” 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 18.02.2022, 
ora 10:00. Pentru identificarea 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 întrebă-
rile 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 25.02.2022. La A.G.O.A. pot participa 
și vota numai acționarii înregistrați la data de refe-
rință 15.02.2022, personal sau prin reprezentanți, în 
baza unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispozițiilor legale. Formularul de împu-
ternicire specială și împuternicire generală vor fi 
disponibile începând cu data de 25.01.2022, ora 
8:00, 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 25.02.2022, și la 
sediul Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., 
începând cu data de 25.01.2022, în zilele lucrătoare, 
între orele 10:00 - 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 “abți-
nere” pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe 
ordinea de zi a A.G.O.A. Formularul de împuterni-
cire 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 intere-
sului acționarului reprezentat. Acționarul poate 
acorda împuternicire generală valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând repre-
zentantului său a vota în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a 
unuia sau mai multor emitenți identificați în împu-

ternicire, în mod individual sau printr-o formulare 
generică referitoare la o anumită categorie de 
emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispo-
ziție. Împuternicirea generală va putea fi acordată 
de acționar, în calitate de client, doar unui interme-
diar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 
19 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 împu-
ternicirea generală semnată, înainte de prima ei 
utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformi-
tății cu originalul sub semnătura reprezentantului 
legal și însoțită de o declarație pe propria răspun-
dere în original semnată și, după caz, ștampilată, 
dată de reprezentantul legal al intermediarului sau 
de avocatul care a primit împuternicirea de repre-
zentare prin împuternicire generală, din care să 
reiasă că împuternicirea este acordată de respec-
tivul 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 Minis-
trului Energiei 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 
24.02.2022, 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 25.02.2022”, sau se pot transmite cu semnă-
tura electronică extinsă încorporată conform preve-
derilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura 
electronică, până la aceeași dată și oră antemențio-
nate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, 
sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din 
Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modifică-
rile 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 24.02.2022, 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 
15.02.2022. Acționarii înregistrați la data de refe-
rință au posibilitatea de a vota prin corespondență, 
înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de 
vot prin corespondență, disponibil începând cu data 
de 25.01.2022, ora 8:00, 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 25.02.2022, precum și la sediul Socie-
tății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu 
data de 25.01.2022, 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 identi-
tate al acționarului semnat conform cu originalul de 
către titularul actului de identitate/ completate și 
semnate de către reprezentantul legal al acționa-
rului persoană juridică, însoțite de documentul 
oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. 
Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționa-
rilor persoane juridice sau al entităților fără perso-
nalitate 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 cali-
tatea 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 acțio-
narul 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 documen-
telor care atestă calitatea de reprezentant legal al 
acționarului. Formularele de vot prin corespon-
dență, 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 Secre-
tariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor din data de 25.02.2022” sau 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnă-
tura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, 
până la data de 24.02.2022, ora 10:00. Formularele 
de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale 
sau generale (împreună cu documentele însoțitoare 
solicitate) care nu sunt primite la sediul Societății în 
termenele indicate, respectiv până la data de 
24.02.2022, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului și majorității în 
A.G.O.A. Regulile stabilite prin prezentul convo-
cator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A., din 
data de 25.02.2022 (prima convocare)/ 28.02.2022 (a 
doua convocare) vor fi completate de prevederile 
legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror 
acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobi-
liare. Având în vedere recomandările autorităților 
publice române în legatură 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, disponi-
bile pe web-site societății la adresa www.conpet.ro, 
link-ul Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ 
A.G.O.A. 25.02.2022, 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 utili-
zeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semna-
tură electronică extinsă încorporată, mai degrabă 
decât transmiterea prin poștă sau prin curier la 
Sediul Societății  atunci când înaintează (i) propu-
neri 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) Împu-
ternicire 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 acționa-
rilor, cu privire la limitarea numărului de partici-
panți 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.

Universalcoop S.R.L. București, str. Sergent 
Nuțu Ion, nr.8–10, sector 5, Nr.Reg.Com. 
J40/5336/1991; C.U.I. RO404793; Capital social: 
661.410 lei. Adunarea Generală a Asociaților S.C. 
Universalcoop S.R.L., convocată în conformitate 
cu prevederile actului constitutiv și a Legii 
nr.31/1990 republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare, în jurnalul Național din data de 27 
Mai 2021, a avut loc în data de 9 Iunie 2021 la 
sediul social al Universalcoop S.R.L. din str. sergent 
Nuțu Ion, nr.8–10, sector 5 în prezența asociaților 
deținând 97,36171% din capitalul social. Asociații 
reprezentând 97,36171% din capitalul social delibe-
rând prin vot deschis asupra punctelor 4, 5, 6, 7, 8 
de pe ordinea de zi, cu unanimitatea voturilor 
asociaților prezenți au adoptat Hotărârea Nr.3/9 
Iunie 2021. Prin această hotărâre: S-a aprobat 
majorarea capitalului social al S.C. Universalcoop 
S.R.L. la suma de 700.000 lei. S-a respins majo-
rarea capitalului social prin creșterea numărului de 
părți sociale. S-a aprobat majorarea valorii părților 
sociale de la Universalcoop la valoarea de 1.000 lei 
și reducerea numărului de părți sociale la multiplu 
de 1.000 lei per parte socială, respectiv la 700 de 
părți sociale. S-a stabilit numărul de părți sociale 
care-i revine fiecărui asociat conform participării la 
formarea capitalului social și divizarea acestuia la 
părți sociale de 1.000 lei, ce poate fi consultat la 
sediul social din București, str. Sergent Nuțu Ion, 
nr.8–10 sector 5, în fiecare zi lucrătoare în intervalul 
orar 8.30–17.30. Numărul total al părţilor sociale= 
700, participarea financiară totală propusă este 
700.000lei, cea actuală este 661410lei, diferenţa 
totală de completat este 38.590lei, astfel: 1. Dursun 
Altînîșîk: 367 părţi sociale; participare: propusă 
367.000lei, actuală 355.000lei, diferenţa 12.000lei; 
participare (%) profit/ pierdere: propusă 
52,42857%, actuală 53,67321%. 2.Fatma Altînîșîk: 
303 părţi sociale; participare: propusă 303.000lei, 
actuală 286.960lei, diferenţa 16.040lei; participare 
(%) profit/ pierdere: propusă 43,28571%, actuală 
43,38610%. 3.Doruk Construct Co S.R.L.: 1 părţi 

sociale; participare: propusă 1.000lei, actuală 
1.000lei, diferenţa 0; participare (%) profit/ pier-
dere: propusă 0,14286%, actuală 0,15120%. 4. 4D 
Timber Trading Co S.R.L.: 1 părţi sociale; partici-
pare: propusă 1.000lei, actuală 1.000lei, diferenţa 0; 
participare (%) profit/ pierdere: propusă 0,14286%, 
actuală 0,15120%. 5. Popescu Ion: 18 părţi sociale; 
participare: propusă 18.000lei, actuală 17.130lei, 
diferenţa 870lei; participare (%) profit/ pierdere: 
propusă: 2,57143%, actuală 2,58992%. 6.Altangiu 
Șerban: 1 părţi sociale; participare: propusă 
1.000lei, actuală 50lei, diferenţa 950lei; participare 
(%) profit/ pierdere: propusă: 0,14286%, actuală 
0,00756%. 7.Ionescu Constantin: 1 părţi sociale; 
participare: propusă 1.000lei, actuală 100lei, dife-
renţa 900lei; participare (%) profit/ pierdere: 
propusă: 0,14286%, actuală 0,01512%. 8.Tomescu 
Petre: 1 părţi sociale; participare: propusă 1.000lei, 
actuală 100lei, diferenţa 900lei; participare (%) 
profit/ pierdere: propusă: 0,14286%, actuală 
0,01512%. 9. Bătrân Gavril: 1 părţi sociale; partici-
pare: propusă 1.000lei, actuală 10lei, diferenţa 
990lei; participare (%) profit/ pierdere: propusă: 
0,14286%, actuală 0,00151%. 10.Georgescu Petre: 1 
părţi sociale; participare: propusă 1.000lei, actuală 
10lei, diferenţa 990lei; participare (%) profit/ pier-
dere: propusă: 0,14286%, actuală 0,00151%. 11.
Ghiţă Nicolae: 1 părţi sociale; participare: propusă 
1.000lei, actuală 10lei, diferenţa 990lei; participare 
(%) profit/ pierdere: propusă: 0,14286%, actuală 
0,00151%. 12.Vlădău Ion: 1 părţi sociale; partici-
pare: propusă 1.000lei, actuală 10lei, diferenţa 
990lei; participare (%) profit/ pierdere: propusă: 
0,14286%, actuală 0,00151%. 13.Alexe Padina 
Alexandru: 1 părţi sociale; participare: propusă 
1.000lei, actuală 10lei, diferenţa 990lei; participare 
(%) profit/ pierdere: propusă: 0,14286%, actuală 
0,00151%. 14. Florea Gheorghe: 1 părţi sociale; 
participare: propusă 1.000lei, actuală 10lei, dife-
renţa 990lei; participare (%) profit/ pierdere: 
propusă: 0,14286%, actuală 0,00151%. 15. Dumi-
trache Petre: 1 părţi sociale; participare: propusă 
1.000lei, actuală 10lei, diferenţa 990lei; participare 
(%) profit/ pierdere: propusă: 0,14286%, actuală 
0,00151%. S-a aprobat acordarea unui termen de 
60 de zile pentru ca asociații să-și completeze parti-
ciparea la capitalul social la multipli de 1.000 lei 
per parte socială, conform acestui tabel. Termenul 
de 60 de zile curge de la data publicării prezentei 
hotărâri în două ziare locale sau / și naționale. În 
cazul în care asociații de la poziția 6 până la poziția 
15 (Altangiu Șerban, Ionescu Constantin, Tomescu 
Petre, Bătrân Gavril, Georgescu Petre, Ghiță 
Nicolae, Vlădău Ion, Alexe Padina Alexandru, 
Florea Gheorghe, Dumitrache Petre) nu participă 
la majorarea părții sociale conform prezentei hotă-
râri, vor pierde calitatea de asociat, și vor fi despă-
gubiți în urma unui raport de evaluare întocmit de 
un expert independent, certificat ANEVAR, care va 
stabili suma ce li se cuvine din patrimoniul socie-
tății conform participării actuale la profit și pier-
deri.  Părțile sociale rămase libere prin 
necompletarea sumei până la 1.000 lei vor reveni 
asociatului majoritar, care va plăti 1.000 lei pentru 
fiecare parte socială. Majorarea capitalului se va 
materializa efectiv după stabilirea numărului de 
părți sociale pe care le va deține fiecare asociat, 
urmând a se lua o nouă Hotărâre AGA în acest 
sens. Asociați Dursun Altînîșîk, S.C. Doruk 
Construct Co S.R.L., S.C. 4D Timber Trading Co 
S.R.L., Fatma Altînîșîk.
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