
persoane fizice autorizate pentru donaţii şi sponsorizări. 
A continuat activitatea de strângere de fonduri prin 
sponsorizări legale.

5. Dezvoltarea activităţii de voluntariat
în  anul 2020 au fost 8 vo luntari noi im plicaţi în 

a c tiv ită ţile  so c ia le , de recuperare  a c o p iilo r cu 
polihandicap şi de imagine (situaţie creată de pandemie).

6. îmbunătăţirea continuă a imaginii şi transparenţei
Furnizarea serviciilor sociale de către Fundaţia UCOS

se face transparent şi cu un capital de imagine menit să 
crească încrederea comunităţii şi a partenerilor.

Materialele de imagine reflectă principiile etice, dar şi 
ca lita tea  se rv ic iilo r. în 2020, am dezvo lta t contul 
facebook al fundaţiei, care are peste 4.820 vizualizări. S- 
au modificat şt multiplicat pliantele de prezentarea 
serviciilor.

7. Dezvoltarea activităţii de pledoarie în vederea 
finan ţă rii de către stat a a c tiv ită ţilo r adresate 
beneficiarilor cu nevoi speciale: copii cu handicap, adulţi 
cu handicap

în viziunea UCOS, drepturile persoanelor cu handicap 
sunt parţial respectate în concordanţă cu legislaţia 
europeană, Şi în 2020 Fundaţia UCOS continuă 
activitatea de lobby în favoarea persoanelor cu handicap, 
pentru respectarea drepturilor lor. Un punct important 
este finanţarea de către stat a serviciilor sociale care 
pregătesc copiii cu dizabilităţi în vederea şcolarizării şi 
unei vieţi profesionale. Lobby se face faţă de autorităţile 
locale şi centrale pentru stabilirea echităţii în vederea 
furnizării de servicii sociale pentru copiii cu handicap, în 
sectorul public şi privat.

(45/6.596.644)

S ocieta tea SOCOT - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. SOCOT - S.A., Tg. 
Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Libertăţii nr. 115, jud. 
Mureş, înregistrată la ORC sub nr. J26/306/1991, CIF RO 
2522493, în conform itate cu prevederile Legii nr. 
31/1990, actualizată, şi 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 şi 
de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea gajării şi/sau ipotecării unor active 
mobiliare sau imobiliare ale societăţii, în vederea obţinerii 
unor lin ii de credit şi/sau credite (inclusiv credite de 
in ve s tiţii), necesare a c tiv ită ţii so c ie tă ţii (în lim ita  
plafonului general aprobat de adunarea generală a 
acţionarilor).

2. Mandatarea unei persoane să semneze în numele 
şi pentru toţi acţionarii societăţii hotărârile AGEA ce vor fi 
adoptate.

3. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor 
fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea 
acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
precum şi să obţină tJocumenteie aferente eiiberafe de
ORC.

4. Diverse.
Aspecte procedurale
La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi 

acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă 06.07.2021. Persoanele fizice care deţin acţiuni 
în comun, în calitate de moştenitori (dobândite prin 
Certificat de moştenitor), vor fi considerate reprezentate 
deplin de oricare dintre coproprietari.

Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, 
prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi 
prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.

Procurile speciale/generafe vor fi comunicate la sediul 
societăţii 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 acelaşi term en, buletine le  de vot prin 
corespondenţă, completate şi semnate de acţionari, se 
vor depune la sediul societăţii, personal sau prin 
poştă/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de prim ire, pe care să fie trecută  adresa 
expeditorului/acţionarului; se va anexa copie conformă 
cu originalul după CI) sau la adresa aga@socot.ro.

Informaţii suplimentare şi materiale informative: 
Informaţiile şl documentefe referitoare la punctele incluse 
în  o rd inea  de z i, docum ente supuse dezb a te rii, 
fo rm u la re le  de îm p u te rn ic ire  specia lă  precum  şi 
formularele de vot, proiectele de hotărâri, se pot obţine 
prin transm iterea unei so lic ită ri scrise de la sediul 
societăţii, prin e-mail la adresa aga@socot.ro sau de pe 
s ite -u l so c ie tă ţii w w w .socot.ro , începând cu data



publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
în baza docum entelor doveditoare ale c a lită ţii de 
acţionar.

Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări şi propuneri 
cu priv ire  la ordinea de zi. În trebările /P ropunerile  
acţionarilor privind completarea ordinii de zi şi proiecte de 
hotărâri vo r respecta d ispoziţiile  cuprinse în  Actul 
co n s titu tiv  şi Legea nr. 31/1990, repub lica tă , cu 
modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, 
acţionarii îndreptăţiţi vor putea transm ite solicitarea  
adresată  S o c ie tă ţii, la adresa aga@ socot.ro , cu 
menţiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de 
zi pentru AGA”.

în  contextul actual, pentru prevenirea/llm itarea 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul 
populaţiei, în conformitate cu prevederile iegale în 
vigoare ia data prezentei, recomandăm participarea la 
AGA şi exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de 
pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votu lu i prin 
corespondenţă şi recomandăm accesarea şi 
transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace 
de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care 
este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin 
poştă, servicii de curiera l sau a depunerii în mod 
personal la registratura societăţii.

(4 6 /6 .5 9 6 .7 7 5 )

S ocieta tea ALBAPAM - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al Societăţii Albapam - S.A., 
cu sediul în Alba lulia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 5, jud. 
Alba, înregistrată la ORC Alba sub nr. J01/61/1991, CIF 
RO 1761654, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 26.07.2021, 
ora 13.00, respectiv ora 14.00, şi respectiv pentru data de
27.07.2021, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă 
la prima convocare, ora 13.00, respectiv ora 14.00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la data de referinţă 16.07.2021, 
care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul 
adunării generale cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generaiă Ordinară 
a Acţionariior:

1. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor 
Consiliului de Administraţie.

2. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii 
societăţii pentru exerciţiul financiar 2020.

3. A probarea d escă rcă rii de gestiune  a 
administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020.

4. S tab ilirea  date i de 13.08.2021 ca dată de 
înregistrare, astfel că ex date este data de 12.08.2021.

5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele 
şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOAce va fi 
adoptată.

6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOAce va fi 
adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Alba şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial 
al R om âniei, Partea a IV-a, precum  ş i să obţină  
documentele aferente eliberate de ORC.

O rd in e a  de z i p e n tru  A duna rea  G enera lă  
Extraordinară a A cţionarilo r:

1. Aprobarea modificării paragrafului 2 al art. 7 din 
Actul constitutiv al societăţii, care va avea următorul 
conţinut: „Evidenţa acţionarilor este de tip listă şi e ţinută 
conform legii de Depozitarul Central - S.A. cu sediul în 
Bucureşti, Bulevardul Carol I 34-36, etajul 8, sectorul 2, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/5890/1997, CUI RO 
9638020, aprobarea abrogării ultimei teze a paragrafului 
2 al art. 14 din Actul constitutiv al societăţii, abrogării art.
15 din Actul Constitutiv, aprobarea abrogării liniilor 15 şi
16 din paragraful 1 al art. 21 din Actul constitutiv al
societăţii, abrogării ultimei teze a paragrafului 3 al art. 27 
din Actul constitutiv al societăţii şi aprobarea modificării 
liniei a patra a paragrafului 1 al art. 31 din Actul constitutiv 
al societăţii care va avea următorul conţinut: dacă
Consiliul de administraţie, după ce a constatat că, în 
urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare 
anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, 
determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul 
datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate 
din valoarea capitalului social subscris, şi după ce a 
convocat de îndată adunarea generală extraordinară 
pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată, 
în adunarea generală s-a decis dizolvarea;”.

2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
3. Aprobarea majorării capitalului social într-o singură 

etapă, cu valoarea maximă de 6.042.360 lei, respectiv de 
fa valoarea actuală de 1.007.060 fel până la valoarea 
maximă de 7.049.420 lei, prin emiterea unui număr de 
60.423.600 acţiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare 
nominală şi cu preţ de emisiune de 0,10 lei. în schimbul 
aportu lu i în num erar adus de acţionarii soc ie tă ţii. 
Majorarea de capital social este destinată susţinerii 
programului de investiţii şi asigurării capitalului de lucru.


