
Festivalul Artelor si Prieteniei Ilva Fest pro-
gramează o nouă ediție în perioada 29-31 
iulie, în cadrul pitoresc al naturii Văii Mu-
reșului.
Ilva Fest  este un proiect de familie extinsă, un 
colț de relaxare și inspirație în care vă promitem 
că odată ce ați ajuns, ați și uitat de taskuri, dea-
dlines, telefoane și alte distrageri, festival care 
se desfășoară în jurul conceptului de susținere 
a diverselor forme de artă, după cum afirmă or-
ganizatorii.

„Pe scenă vedem și anul acesta, ca și în anii 
anteriori, și rock, și folk, și muzică tradițională 
din zona Mureș, dar și muzică ușoară, pentru că 
este un festival al diversității culturale și pentru 
că vrem să promovăm actul artistic abordând 
mai multe genuri. Ca atmosferă, sunt trei zile 
de stat în camping, puteți veni cu corturile, cu 
rulote, sau există și opțiuni de cazare în zonă în 
spatele zonei de campare trece râul Ilva, zona 
este la 2 km de drumul principal, în pădure, e 
ditai pajiștea unde să puneți corturile și să vă 

lăsați copiii să zburde liberi”, afirmă organiza-
torii.
Anul acesta abonamentul este 180 lei pe peri-
oada celor 3 zile, și se vor putea cumpăra bilete 
și pe zi la prețul de 65 de lei. Biletele se găsesc 
prin rețeaua IaBilet la https://bit.ly/3zaSgRC, și 
se vor putea achiziționa și de la fața locului.

Joi, 29 iulie

Iulia Bădulescu, Grupul Vocelis, Teodora Tabar-
cea, Nidal Ștefan, Cristi Corcioveanu și Cezar 
Popescu, Jazabel și Alex Burcă, Matei, Ștefan 
și Tedy Show, The Groovy Bastards, Suba Attyla 

& The Soulful Band (Ungaria)

Vineri, 30 iulie

Raluca Cismaru, Ionuț Mangu, Eugen Avram, 
Cristi Dumitrașcu, Gashkademia de Folk, Grupul 
Ecoul și Dody, Mircea Rusu Band, Dorin Ando-
ne, Teo Boar și Vlady Cnejevici (Omagiu Florian 
Pitiș)

Sâmbătă 31 iulie

Ovidiu Mihăilescu, Claudia Șerdan și Eugen Mi-
hăescu (lansare CD), Dana Florian (lansare CD), 
Vali Petcu (lansare CD), Sir Blues (Vali Răcilă) 
și David Popovici, Andreea Petruț și Vasile Cri-
șan (folclor), Adi Beznă (în memoria lui Andrei 
Maftei), Nightlosers, Dan Helciug și Spitalul de 
Urgență (omagiu Queen). 
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Știri
Lucrări mai scumpe
Executivul Primăriei Târgu Mureș, via Direcția Școli 
– Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de 
Proprietari, solicită Consiliului Local (CL) Târgu Mureș 
actualizarea valorii lucrărilor de reabilitare a mai 
multor blocuri de pe Str. Argeșului, Gh. Doja, Piața 
Gării, Moldovei, Cernavodă, Transilvaniei și Măgurei. 
Potrivit referatului care însoțește proiectul de hotărâre, 
“lucrările de execuție la cele 6 obiective au făcut 
obiectul Contractului de lucrări nr. 32/27.05.2020, în 
valoare de 6.086.745,22 lei, fără TVA, încheiat între 
Municipiul Târgu Mureș în calitate de achizitor și SC 
Kronos Life Construct SRL în calitate de executant, 
contract care a fost reziliat la data de 07 decembrie 
2020. Astfel, la data de 24 martie 2021 s-a inițiat o 
nouă procedură de licitație, la nivelul indicatorilor 
valorici actualizați în anul 2019, pentru a contracta 
continuarea lucrărilor la cele 6 blocuri, procedură care 
a fost anulată de sistem întrucât în termenul legal nu 
a fost depusă nici o ofertă”. În aceste condiții, de 
neatractivitate a ofertei, reprezentantul Direcției Școli 
propune actualizarea indicatorilor economici, astfel 
că valoarea nouă a lucrărilor este estimată la circa 
10,5 milioane de lei și este justificată de creșterea 
prețului la polistirenul expandat, creștere determinată 
de majorarea prețului țițeiului. Proiectul este inclus pe 
ordinea de zi la ședința ordinară a CL din 29 iulie. (L.V.) 

Ilva Fest, trei zile de muzică și bună dispoziție 

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 J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 

31/1990 actualizată și statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru data de 29.08.2021 ora 10,  sau pentru data de 30.08.2021, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii 

cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 07.08.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul 

adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

 

În ședinţa extraordinară:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu o sumă de până la 768.272,5 lei, prin emiterea unui număr de 307.309 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune și un preţ de 2,5 lei/

acţiune emisă, în schimbul aportului în numerar adus de acţionarii societăţii, în baza exercitării dreptului de preferinţă. 

2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă să fie de o lună de la data publicării hotărârii AGEA ce se va adopta, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar acţionarii 

care vor putea subscrie vor fi cei înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă. Acţiunile emise vor putea fi subscrise de acţionari proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin. Fiecare acţionar 

va avea dreptul să subscrie o acţiune nou emisă pentru fiecare  acţiune deţinută, aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data subscrierii se va achita integral valoarea acţiunilor subscrise în contul 

societăţii Socot S.A.. Contravaloarea acţiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de plată), cu menţiunea “aport la capitalul social”. Ulterior efectuării plăţii, acţionarii se vor prezenta la sediul socie-

tăţii unde vor depune buletinul de subscriere semnat în original și copia ordinului de plată vizat de bancă (documentele se pot transmite și prin curier/poștă recomandat cu confirmare de primire). Acţiunile 

rămase nesubscrise la expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă vor putea fi subscrise ulterior în termen de cel mult 7 zile de la expirarea acestui termen, de către acționarii care 

și-au exercitat dreptul de subscriere în prima etapă a procedurii. În caz de suprasubscriere a acţiunilor, repartizarea lor se va face conform principiului „pro rata”.  Acţiunile rămase nesubscrise la expirarea 

termenului de 7 zile acordat pentru a doua etapă a procedurii de majorare vor fi anulate. 

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie al societăţii cu efectuarea demersurilor necesare majorării de capital social, cu titlu de exemplu și fără a se limita la: întocmirea deciziei privind rezultatele 

subscrierii, pentru a hotărî majorarea capitalului social după expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă, pentru modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător.

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.

5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al 

României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la data de referință 07.08.2021. Persoanele fizice care detin actiuni în comun, în calitate 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 reprezentanţi mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa aga@socot.ro  cu respectarea normelor legale privind semnătura electronica extinsă, astfel încât să fie primite de Societate 

până cel târziu cu 48 de ore înaintea adunării. 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 conformă cu originalul dupa 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 documentelor doveditoare ale calității de acționar.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/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 rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei,  recomandăm 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. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ING. POPA EUGEN TUDOR


