
Sportivii Clubului Red Dragon din Reghin 
antrenați de sensei Gyori Tiberiu au parti-
cipat în perioada 18 - 20 iunie la Campio-
natul Național de Ju-Jitsu. Competiția s-a 
desfășurat în Poiana Brașov, iar la startul 
acesteia s-au aliniat peste 400 de sportivi 
de la peste 20 de cluburi din țară.
„Din cadrul clubului Clubului Sportiv Red Dra-
gon au participat la această competiție un nu-
măr de șase sportivi la două probe, Fighting și 
Ne-waza. Spre bucuria noastră am reușit un 
loc 1, patru locuri 2 și șase locuri 3. Felicitări 
tuturor sportiviilor pentru rezultatele obținu-
te. De asemenea, mulțumim tuturor părinților 
pentru susținerea și încrederea acordată”, a 

precizat Narcis Vlad Halațiu, antrenorul care a 
însoțit sportivii reghineni la competiția găzdu-
ită de Hotelul Piatra Mare din Poiana Brașov.

Alin ZAHARIE

7 eveniment
25.06.2021

Podiumuri naționale pentru sportivii Red Dragon

                                              CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureș cu sediul în Tg. Mureș, str. Libertății, nr. 
115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr J26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate 
cu prevederile Legii 31/1990 actualizată și statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 26.07.2021 ora 10,  sau pentru data de 27.07.2021, 
la ora 10, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 06.07.2021, care 
au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:
În ședinţa extraordinară:
1. Aprobarea gajării și/sau ipotecării unor active mobiliare sau imobiliare ale societăţii, în 
vederea obţinerii unor linii de credit și/sau credite (inclusiv credite de investitii), necesare 
activității societății (în limita plafonului general aprobat de adunarea generală a acționarilor).
2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii hotărâ-
rile AGEA ce vor fi adoptate.
3. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotă-
rârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului și publicarea acestora în Mo-
nitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate 
de ORC.
4. Diverse.

Aspecte procedurale

 La adunarea generală vor putea participa și vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actio-
narilor la data de referință 06.07.2021. Persoanele fizice care dețin acțiuni în comun, în ca-
litate de moștenitori (dobândite prin Certificat de moștenitor), vor fi considerate reprezentate 
deplin de oricare dintre coproprietari. 
Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanţii legali sau prin re-
prezentanţi mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnătură privata.
Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa aga@socot.
ro  cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie 
primite de Societate până cel târziu la data de 23.07.2021. Procurile nedepuse în termen sau 
în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. 
În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acţionari, 
se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă/curier (prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului; se va anexa 
copie conforma cu originalul după CI) sau la adresa aga@socot.ro.
Informații suplimentare și materiale informative: Informațiile și documentele referitoare la 
punctele incluse în ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de împuternicire 
specială precum și formularele de vot, proiectele de hotărâri, se pot obține prin transmiterea 
unei solicitări scrise de la sediul societății, prin e-mail la adresa aga@socot.ro sau de pe 
site-ul societății www.socot.ro, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, în baza docu-
mentelor doveditoare ale calității de acționar. 
Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi. În-
trebările/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor 
respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și Legea 31/1990 republicată, cu modificările 
la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea 
adresată Societății, la adresa aga@socot.ro , cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte 
pe ordinea de zi pentru AGA”.
În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în 
randul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei,  reco-
mandăm participarea la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea 
de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea 
documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura 
în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a 
depunerii în mod personal la registratura societății. 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ING. POPA EUGEN TUDOR

ANUNȚ
concurs pentru post contractual

Comuna Glodeni, cu sediul în Glodeni, nr. 133, județul Mureș, organizează concurs, 
pentru ocuparea a două posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 1027/2014.
 Denumirea postului - mediator sanitar, post vacant contractual, pe perioadă nede-
terminată
Condiţii specifice de participare la concurs:
-  nivelul studiilor - studii medii;
-  cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim
-  absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupația 
de mediator sanitar conform legislației în vigoare
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -  nu se solicită.
 Denumirea postului-Șef SVSU post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
-   nivelul studiilor - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
-   curs de Șef Seviciu S.V.S.U absolvit cu diplomă
-    vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -  nu se solicită.
 Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
- proba scrisă  în data de 22 .07.2021 ora 10.00, la sediul instituției;             
-  proba interviu urmând să fie fixată odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă 
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  
de 10  zile de la afișare, la sediul instituției.
Condițiile de participare, actele necesare înscrierii și bibliografia de concurs sunt afi-
șate  la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariaglodeni.ro
Date contact: secretariat, telefon 0265338112, interior 15.

Știri
Accident mortal
Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au fost solicitați să 
intervină joi, 24 iunie, la un accident rutier în localitatea mureșeană Saschiz. ”În accidentul 
rutier este implicat un autocamion și un autoturism în care se află încarcerată o victimă de sex 
masculin, inconștientă. Se efectuează manevrele pentru descarcerarea victimei”, a transmis 
Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș. 
Potrivit aceleiași surse, ”victima a fost extrasă din autoturism și predată echipajului Serviciului 
de Ambulanță Județean aflat la fata locului”, dar din nefericire ”victima a suferit leziuni 
incompatibile cu viața, echipajul medical de pe ambulanța SAJ a declarat decesul victimei.” (S.T.)

Premii speciale
Elevii reghineni care vor susține în acest an examenul de Bacalaureat au parte de o veste cât 
se poate de bună venită din partea reprezentanților firmei Lex Aly Gym care vor oferi premii 
elevilor cu medii peste 8. Acțiunea se află la cea de a doua ediție, în care cei care vor obține 
media 8 vor beneficia de o lună gratuită la sala Lex Aly Gym, 3 luni pentru cei cu media 8 și 
o jumătate de an gratuită la sală pentru cei care obțin media 10 la Bacalaureat. (A.Z.)

Arme ilegale
Poliţiști ai Direcţiei Arme, Explozivi și Substanţe Periculoase, sub coordonarea procurorilor de caz, 
cu sprijinul structurilor teritoriale de profil din cadrul inspectoratelor de poliţie județene Giurgiu, 
Teleorman, Bistrița-Năsăud, Dolj și Mureș, au pus în aplicare joi, 24 iunie, opt mandate de percheziţie 
domiciliară, în județele Giurgiu, Teleorman, Bistrița-Năsăud, Dolj și Mureș, pentru identificare și 
scoaterea din circuitul ilegal a mai multor arme supuse regimului de autorizare prevăzut de Legea nr. 
295/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ”Polițiștii din cadrul structurilor de 
arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare cele opt mandate de percheziție domiciliară, 
ca urmare a activităților desfășurate în dosarele penale aflate în instrumentare proprie, în locații 
aflate pe raza acestora de competență. Activitățile desfășurate vizează administrarea probatoriilor 
în dosarele penale instrumentate, constituite și ca urmare a activităților de cooperare internațională 
cu autorități de aplicare a legii din alte state membre UE, precum și scoaterea din circuitul civil 
a unor arme supuse autorizării, deținute fără drept”, au transmis reprezentanții Poliției. (S.T.)

Rezultatele obținute de sportivii Clubului Red Dragon din Reghin:

Locul I:
Oana Georgiana Tălmăcean - Ne-Waza – 63 kg. U16 ani.

Locul II:
Baranka Paul - Ne-Waza - 56 kg. - U21 ani;
Baranka Paul - Ne-Waza - 55 kg. - U18 ani;

Antal Alessandro Robert - Ne-Waza - 60 kg. - U16 ani;
Darius Andrei Fetescu - Ne-Waza - +66 kg. - U14 ani.

Locul III:
Baranka Paul - Fighting - 55 kg. - U18 ani;

Antal Alessandro Robert - Ne-Waza - 60 kg. - U18 ani;
Darius Fetescu - Fighting + 66 kg. - U14 ani;
Maria Madaras - Fighting - 48 kg. - U18 ani;
Mezo András - Ne-Waza - 56 kg. - U21 ani;
Mezo András - Fighting - 62 kg. - Seniori. 


