
CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureş cu sediul în Tg. Mureş, 
str. Libertății, nr. 115, jud. Mureş, înregistrată la ORC sub nr. J 26/306/1991, CIF 
RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizată şi statutul 
societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 26.09.2022 ora 10 
sau pentru data de 27.09.2022, 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  01.09.2022,  care  au  dreptul  de a 
participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:
În şedinţa ordinară:
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale societății, întocmite pentru 
perioada ianuarie-iunie 2022, în vederea supunerii la vot a acordării de dividende 
interimare.  Analiza  și   aprobarea   raportului   administratorilor   asupra   situației 
financiare a societății, întocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2022. 
2. Aprobarea   repartizării   profitului   net   nerepartizat   din   2021   și   aprobarea 
repartizării profitului net aferent perioadei ianuarie-iunie din 2022.
3. Ratificarea hotărârii Consiliului de administrație privind achiziționarea unui 
teren.
4. Mandatarea   unei   persoane   să   semneze   în   numele   şi  pentru  toţi acţionarii 
societăţii Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate. Mandatarea unei persoane să 
îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA ce vor 
fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi 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 şi vota toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acționarilor la data de referință 01.09.2022. Persoanele fizice care 
dețin acțiuni 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/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 cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile nedepuse în termen sau în altă
modalitate decat cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în 
considerare. În acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondență, completate 
şi 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 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 
hotărârii,   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 in 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 modificarile 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 şi recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente 
AGA prin mijloace de comunicare electronice, a transmiterii acestora în copie 
fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la 
registratura societății. 

Președintele Consiliului de Administrație
dl. Popa Eugen Tudor

Biserica Evanghelică din Reghin a fost 
miercuri, 10 august, gazda unei seri mu-
zicale de suflet, protagoniștii fiind Trio 
Vitruvius format din Claudia Codreanu 
- mezzosoprană, Andrei Kivu - violoncel 
și Edith H. Toth - orgă. Concertul s-a 
bucurat de sprijinul Asociației Sașilor 
Transilvăneni din Austria, reprezentată 
de vicepreședintele Seiler Franz Peter, 
prezent alături de soția Cristina la con-
certul găzduit miercuri seara de Biserica 
Evanghelică din Reghin.
Intitulat ”Amor Mundi”, concertul a adus 
în fața publicului un buchet de sonete, cân-
tece de dragoste și alte povestiri, pornind 
de la duetul William Shakespeare - Vasi-
le Voiculescu, continuând apoi cu muzica 
semnată de compozitori precum Gustav 
Fleischer, Johann Sebastian Bach, Carl Ma-
ria von Weber, Robert Schumann, Georges 
Bizet, Felicia Donceanu, Olivier Messiaen, 
Stefan Gehrt și Nino Rota.
Invitații speciali ai serii au fost Elena Ivan-
ca și Radu Rădescu care au dat glas sonete-
lor semnate William Shakespeare și Vasile 
Voiculescu, și regizorul Adrian Horobeț, 
cel care, prin expresia corporală a însufle-
țit poveștile muzicale și lirice ale spectaco-
lului de la Biserica Săsească din Reghin.
„Amor Mundi este un proiect de suflet 
al formației Vitruvius. Ca de fiecare dată, 
proiectele noastre au o anumită tematică. 
De data aceasta amorul este tema princi-

pală. Suntem extraordinar de fericiți că am 
ajuns cu acest proiect aici la Reghin unde 
am fost primiți foarte călduros. Am avut 
parte de un public minunat, iar organiza-
torii ne-au oferit toate condițiile pentru a 
desfășura un concert-spectacol plin de via-
ță și sperăm noi, atractiv pentru publicul 
de aici. Deocamdată acest spectacol a fost 
prezent doar în trei orașe, Mediaș, Sibiu și 
Reghin. Ca și locație inedită pentru acest 
proiect, biserica este un spațiu care își des-
chide larg porțile pentru a primi o astfel 
de muzică. După cum vedeți, programul a 
cuprins lucrări din perioada barocă, repre-
zentată de Bach, până la muzică contem-
porană, Stefan Gehrt. Putem spune că am 
trecut prin mai multe epoci muzicale cu 
caracter variat și sperăm că programul ales 
de noi a fost unul pe toate gusturile”, a pre-
cizat Claudia Codreanu, mezzosoprană.

Alin ZAHARIE

PUBLICITATE PUBLICITATE
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Anunț de mediu

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, titular al proiectului ”Prelungire Calea Sighișoarei 
în direcția DN13” inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din 
proiectul ”Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea 
autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A”- Tronson 6, anunță publicul interesat asupra  
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, fără efectuarea evaluării impactului 
asupra  mediului  în  cadrul  procedurii  de  evaluare  a  impactului  asupra mediului, pentru 
proiectul  ”Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN13” inclusiv lucrări de protejare și 
deviere rețele, parte integrantă din proiectul ”Realizare inel ocolitor al municipiului 
Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A3, E60, DN15 și DJ152A”- Tronson 6, 
propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureș, intravilan şi parţial extravilan, jud. Mureş.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  
A.P.M. Mureș, din loc. Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10, în zilele de: luni, între orele 900 
– 1500 și marți – vineri între orele 900 – 1200  precum şi la următoarea adresă de internet:  
http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

PRIMAR,
Soós Zoltán
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Blues la Sighișoara
Aleșii locali ai municipiului Sighișoara și-au dat acordul, recent, într-o ședință ordinară de lucru, pen-
tru participarea Municipiului Sighișoara la organizarea și desfășurarea ediției a XVI-a a Festivalului 
„Sighişoara Internațional Blues Festival”, în perioada 9 - 10 septembrie 2022. În acest sens, consilierii 
locali sighișoreni au aprobat încheierea unei Convenții de cooperare între Municipiul Sighișoara și 
Asociația Culturală „Sighişoara Blues Hospital”, precum și alocarea sumei de 75.000 lei din bugetul 
local, pentru participarea la cheltuielile de organizare a evenimentului. ”Eveniment cultural cu par-
ticipare internațională, festivalul promovează bluesul, gen muzical care, deși e slab reprezentat pe 
scena națională, se adresează unui public devenit tot mai numeros în ultima vreme, într-o oarecare 
măsură și datorită acestui festival”, a precizat Iulian Sîrbu, primarul municipiului Sighișoara. (S.T.)

Bac supravegheat
Dat fiind faptul că sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat se desfășoară în perioada 16-19 au-
gust, jandarmii mureșeni sunt prezenți la datorie, asigurând ordine și siguranță publică. „În acest 
context, în perioada 16 - 19 august, jandarmii asigură măsurile de ordine publică pentru ca examenul 
de Bacalaureat să se desfășoare în condiții de normalitate. Astfel, efectivele de jandarmi din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș acționează în zona adiacentă centrelor unde se susţin 
examenele, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, precum şi pentru depistarea şi lu-
area măsurilor legale faţă de persoanele care, prin comportament sau prin activităţile pe care le des-
făşoară, afectează ordinea şi liniştea publică cu impact în centrele anterior menționate”, a informat 
Biroul de presă al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș. (I.M.)

ȘTIRI

Protagoniștii spectacolului


