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Solidaritate la Cuci87

www.zi-de-zi.ro a avut 2.801.429 de vizitatori
unici în anul 2019, conform trafic.ro

www.zi-de-zi.ro a avut 478.658 de cititori unici
în martie 2020, conform trafic.roZi de Zi - continuă să apară în ediție print

Dimineața, înainte de ora 8, când am plecat de acasă, nu îmi băusem cafeaua, nu prea aveam
chef de vot și nu mi se părea aproape nimic simpatic. Eram un fel de fetița care l-au luat
pe nu în brațe, aceea de își murdărea degetele cu cerneală într-un trecut când oamenii mai
scriau cu stilouri. Mai scriem cei de ne plac inovațiile Herlitz an de an. Și cam atât. Prima
secție de votare la care am ajuns a fost cea de la Căminul Cultural din Sâncraiu de Mureș,
habar nu am ce număr pentru că am uitat să mă uit, așa cum av Cu sprijinul Liceul de Artă
din Târgu-Mureș se va susține un concert cu muzică clasică în data de 14 noiembrie, între
orele 18.00 - 19.00, moment urmat de lansarea a 20 de baloane fosforescente încărcate

Terapiehiperbară la Târgu-Mureș

Primăria comunei Râciu, titulara investiției ”Sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate
în localitățile Râciu, Sânmărtinu de Câmpie, Căciulata, Leniș, comuna Râciu, județul Mureș -
etapa finală” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului (APM)Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, prin
elaborarea unui studiu de impact pentru respectivul proiect. Potrivit unui comunicat, proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din
Târgu-Mureș, strada Podeni nr. 10, precum și la adresa web apmms.anpm.ro.
(S.T.)

Proiectimportant laRâciu
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Biroul de presă al Instituției Prefectului - Județul Mureș a anunțat marți, 21
aprilie, prin intermediul unui comunicat, că până la data curentă în județul
Mureș au fost confirmate 303 de cazuri de persoane infectate cu virusul
Covid-19. ”La această dată, în județul Mureș, sunt 1.489 de persoane aflate
în autoizolare, sub monitorizarea Direcției de Sănătate Publică Mureș. În
spațiile de carantină din județul Mureș sunt 258 de persoane. Un număr de
59 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19,
potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Mureș. De asemenea, până la
această dată, 55 de persoane au fost declarate vindecate și externate în
județul Mureș”, se menționează în comunicat. (S.T.)

Donațiespecială,laSighișoara 55decazuri,vindecateîn
Mureș

Primarul și viceprimarul municipiului Sighișoara, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean și
Toth Tivadar, au donat Spitalului Municipal din Sighișoara un tunel dezinfectant.
”Am donat împreunăcu domnul viceprimar Toth Tivadarun tunel dezinfectant Spitalului
Municipal Sighișoara. Tunelula fost instalat la secția Pneumologiedin cadrul spitalului.
Pânăacum un astfel de tunel a mai fost instalat la compartimentul ATI, în acest caz
donația fiind realizată de către Benko Marius, FelegeanCristian, FelegeanSebastian
și statia ITPAlbesti. ConducereaSpitalului Municipal Sighișoara mulțumește tuturor
celor care contribuie cu donații, fiecare dintre acestea suplimentând resursele
disponibile, fiind de un real ajutor pentru personalul medical și pentru pacienți”, a
scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Sighișoara. (S.T.)
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SCSOCOTSATg.Mureș cu sediul în Tg.Mureș, str. Libertatii, nr.115, jud. Mureș, înregistrată la ORCsub nr
J 26/306/1991, CIFRO2522493, în conformitate cu prevederileLegii 31/1990 actualizata și statutul societăţii, convoacă AdunareaGene-
rală Extraordinarăsi Ordinarăa Acţionarilor pentru data de25.05.2020 ora 10, respectiv 10,30 saupentru data de 26.05.2020, la aceleași
ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă 7.05.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:

În ședinţa ordinară :
1.Prezentareasi aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societății SOCOTSA, intocmite pentru anul financiar 2019;
2.Analiza si aprobarea raportului administratorilor asupra bilanţului contabil, contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net si
descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie aferent anului 2019.
3.Analiza si aprobareaRaportului auditorului financiar asupra bilanţului și a contului de profit și pierdere aferent exercitiului 2019.
4.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC)pentru anul 2020.
5.Aprobarea liniilor de credit necesare activităţii pe anii 2020 - 2021.
6.Alegerea unui noumembru in Consiliulde Administratie, in locul unui membru demisionat; lista cuprinzand informatii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor,
la sediul societatii sau pe site-ul www.socot.ro, putand fi consultata si completata de acestia.
7.Fixareaindemnizaţiei administratorilor și a auditorului pentru anul 2020.
8.Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârile AGOAce vor fi adoptate.
9.Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGOAce vor fi adoptate la Oficiul Regis-
trului Comerţului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României,partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate
de ORC.
10. Diverse.

În ședinţa extraordinară:
1.Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare ale societăţii în vedereaobţinerii liniilor de credit necesare anilor 2020 și 2021.
2.Aprobarea actului constitutiv actualizat al SCSOCOTSATgMureș.
3.Mandatarea unei persoane să semnezeîn numele și pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor AGEAce vor fi adoptate.
4.Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGEAce vor fi adoptate la Oficiul Regis-
trului Comerţului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României,partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate
de ORC.
5. Modificarea Art.5.8. Alin 2 din actul constitutiv, “Componenta nominala si functiile detinute in actualul Consiliu de administratie” in
conformitate cu Hotararea Adunarii GeneraleOrdinare.
6.Diverse.

Aspecte procedurale
In contextul actual, având în vedere:

- Decretul privind instituirea stării de urgenta, precum si masurile de preventie luate de autoritatile din Romania,precum limitarile privind
adunarile de persoane pe teritoriul României, decret publicat în Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020, respectiv Decretul nr.
220/15.04.2020 privind prelungirea starii de urgenta si a Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico - știintific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/13.04.2020 prin care a fost aprobata Procedura exceptionala de organizare, desfa-
surare si votare in adunarile generale ale acționarilor prin mijloace electronice de comunicare la distanta;

Societatea sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze pe cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele
organizate in aceasta perioada, drept pentru care, Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice
de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

Prin derogare de la prevederilecuprinse in Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societatii ,
acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință isi pot exprima dreptul de vot prin corespondentasau pot participa la adunarile
convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta Microsoft Teams pus la dispozitie de societate, pe https://
socot.ro/aga-mai2020/ (sedinteleadunarii vor fi inregistrate si arhivate pe suport electronic, de catre soietate).

Accesul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, în ședința AGAsi la toate documentele aferente, va
putea fi facut prin solicitare (pana cel tarziu la data de 23.05.2020), la adresa de email agamai2020@socot.ro (in baza documentelor
doveditoare ale calitatii de actionar).
La adunareagenerală vor putea participa și vota toţi acţionarii înregistraţi în RegistrulActionarilor la data de referinta 7.05.2020. Persoa-
nele fizice care detin actiuni în comun, în calitate de moștenitori (dobândite prin Certificat de moștenitor), vor fi considerate reprezentate
deplin de oricare dintre coproprietari.

Pentru suport tehnic, actionarii se pot adresa prin email la adresa agamai2020@socot.ro .
Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi prin procură spe-

cială, încheiată sub semnătură privata.
Procurile speciale/generale vor fi comunicate sediul societatii sau la adresa agamai2020@socot.ro cu respectarea normelor

legale privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 23.05.2020, ora 11:00. Procurile
nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. Reprezentantul ac-
tionarului trebuie sa completeze in buletinul de vot electronic numele si CNPulactionarului pe care il reprezinta! Reprezentantii actionarilor
vor putea participa la sedinta AGAsi vor exprima votul conform prezentei proceduri.

În același termen, buletinele de vot prin corespondenta, completate și semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii,
personal sau prin posta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţiona-
rului; se va anexa copie conforma cu originalul dupa CI) sau la adresa agamai2020@socot.ro.

Informatii suplimentare si materiale informative:
Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de imputernicire spe-
ciala precum si formularele de vot se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa , agamai2020@socot.ro sau de pe site-ul
societății www.socot.ro, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, in baza documentelor doveditoareale calitatii de actionar (nume,
prenume, CNP,copie CI), pe baza de id si parola de acces.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari si propuneri cu privire la ordinea de zi. Intrebarile/Propunerile acționarilor privind
completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozitiile cuprinse in Actul constitutiv si Legea 31/1990 republicata, cu
modificarile la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societatii, la adresa
agamai2020@socot.ro , cu mențiunea scrisa „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA_AGEA”.

PREȘEDINTELECONSILIULUI DEADMINISTRAŢIE
ING. POPA EUGENTUDOR

Peste200 de amenzi,
în 24 de ore

Biroul de presă al Instituției Prefectului - Județul Mureș
a anunțat marți, 21 aprilie, prin intermediul unui comu-
nicat, că în cursul zilei de luni, 20 aprilie, au fost execu-
tate peste 170 de misiuni specifice, în contextul preve-
nirii și combaterii răspândirii Covid-19.
”Peste 460 de persoane au fost verificate cu privire la res-
pectarea măsurilor și interdicțiilor impuse, în urma activi-
tăților desfășurate, în intervalul de referință, fiind aplicate
182 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste
579.000 de lei. Dintre sancțiunile contravenționale aplicate,
173 au fost pentru nerespectarea măsurii privind restricțio-
narea circulației, în conformitate cu Ordonanța Militară nr.
3/2020, în valoare de peste 574.000 de lei”, se precizează
în comunicat.
Conform aceleiași surse, 74 de societăți comerciale și per-
soane fizice autorizate au fost verificate cu privire la respec-
tarea interdicțiilor stabilite pe perioada stării de urgență.
”În cadrul celor 7 acțiuni punctuale desfășurate în cursul zi-
lei de ieri, pe raza județului, au fost verificate peste 85 de
autovehicule și legitimate peste 290 de persoane, fiind con-
statate 62 de abateri de natură contravențională, în valoare
de peste 217.000 de lei. Reamintim tuturor cetățenilor că
nerespectarea legislației în vigoare atrage sancțiuni și, foarte
important, necunoașterea legii nu poate fi invocată ca scuză.
Tocmai de aceea, recomandăm să luaţi în considerare doar
informaţiile din surse oficiale”, se mai precizează în comu-
nicat.

Alex TOTH

Tarife de închiriere
aprobate
Politica de bună gospodărire a orașului practicat în ulti-
mii ani a dus la crearea unui parc diversificat de mĳloa-
ce auto, utilaje și echipamente care au intrat în dotarea
Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone Verzi”
din cadrul Primăriei orașului Luduș.
„De multe ori suntem solicitați de persoane fizice și juridice
să asigurăm diferite servicii: transport persoane, transport
specializat, deszăpeziri, cosit, trasare marcaje rutiere, tuns
gard viu, excavări, etc și în aceste cazuri se impune adop-
tarea unei hotărâri de consiliu pentru aprobarea tarifelor de
închiriere”, a precizat primarul Cristian Moldovan.
„Tarifele propuse pentru anul 2020 au fost fundamentate ți-
nându-se cont de tarifele practicate de agenții economici, de
consumuri (carburant, ulei, piese de schimb, etc.), de cheltu-
ielile cu amortizare și altele, a subliniat Liviu Popa,directorul
Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport, Zone Verzi”.
Tarifele propuse pentru anul 2020 sunt aceleași cu vechi-
le tarife practicate în anul 2019, cu două excepții: Lucrări
cu buldoexcavatorul și transportul cu remorca de 8 tone din
dotare.
În ședința Consiliului Local Luduș din 25 februarie, aleșii lo-
cali au aprobat în unanimitate tarifele propuse pentru prestă-
rile de servicii cu mĳloacele auto, utilajele și echipamentele
din dotarea Direcției „Drumuri, Intervenții, Transport și Zone
Verzi” precum și tarife pentru prestațiile specifice realizate
de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei ora-
șului Luduș.

Ioan A. BORGOVAN

Poliția, ladatorie


