
După ce anunța la 
începutul lunii no-
iembrie câștigarea 
unui proiect prin 
Planul Naţional de 
Rezilienţă şi Redre-
sare (PNRR) pentru 
construirea unor sis-
teme inteligente de 
management urban, 
primarul municipiu-
lui Reghin, Márk En-
dre, a semnat joi, 16 
februarie, și contrac-
tul de finanțare. „Am 
semnat o finanțare în valoare de 3.000.000 de lei pentru constru-
irea unor sisteme inteligente de management urban al orașului 
- parcare digitală, sistem inteligent de management al traficului, 
eTicketing, bănci inteligente”, a precizat Márk Endre.
Potrivit acestuia, proiectul prevede delimitarea zonei centrale 
conform planurilor de dezvoltare, îmbunătăţirea traficului 
rutier, fluidizarea acestuia prin reconfigurarea intersecţii-
lor şi căilor de circulaţie prin implementarea de tehnolo-
gii de tip Smart City pentru controlul fluxului şi analiza în 
timp real a parametrilor circulaţiei. 

Aleșii județeni au aprobat joi, 16 februarie, într-o ședință extraordinară de lucru, activităţile 
ce vor fi finanţate din Fondul de Tineret al Consiliului Județean Mureș în anul 2023. 
Potrivit informațiilor furnizate de către Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean 
Mureș, Fondul de Tineret în cuantum de 150.000 de lei a fost constituit în conformitate 
cu prevederile articolului 28 din Legea nr. 350/2006 și prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 13 din 2 februarie 2023 privind aprobarea bugetului general al Județului 
Mureș pentru anul 2023, pentru finanţarea activităţilor de tineret a organizaţiilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret precum şi a unor activităţi de tineret 
de interes local. 

150.000 de lei pentru Tineret 
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MUREȘ

meteo
130C/40C         Târgu-Mureș 
90C/20C           Reghin
120C/40C         Sighișoara
160C/30C         Luduș
130C/40C         Târnăveni

4 lei
preț 1 EUR = 4,9196 Lei

1 USD = 4,6046 Lei 
1 gr. AUR = 272,9867 Lei
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Finanțare PNRR pentru Reghin

Florin, jandarmul erou Salvatori din pasiune Mesaje de Ziua Maghiarilor
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1,7 milioane de euro pentru Sărmașu

Proiect județean antidrog

Primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan, a semnat joi, 
16 februarie, la București, contracte de finanțare pentru trei 
noi proiecte în valoare totală de 1.766.635 de euro (8.656.511 
de lei). 
Primul proiect, în valoare de 880.860 de euro, vizează con-
struirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și locuințe de 
serviciu pentru specialiști din domeniul sănătății și în-
vățământului. ”Acest proiect va contribui la atragerea și 
menținerea specialiștilor în Sărmașu și va spori calitatea 
vieții acestora”, a explicat ec. Valer Botezan.

Concert Speak Floyd
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7 Ajutor pentru Aeroport 
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PUBLICITATE

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 actualizata şi statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a 
Acţionarilor pentru data de 27.03.2023 ora 10, respectiv 10,30 sau pentru data de 28.03.2023, la aceleaşi ore, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la 
prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 01.03.2023, care au dreptul de a participa 
şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:
În şedinţa ordinară:
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societății SOCOT SA, intocmite pentru anul financiar 2022;
2. Analiza și aprobarea raportului administratorilor asupra bilanţului contabil, contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului net și descărcarea de 
gestiune a membrilor consiliului de administraţie aferent anului 2022.
3. Analiza și aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanţului şi a contului de profit şi pierdere aferent exercițiului 2022.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru anul 2023.
5. Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administrație poate gaja patrimoniul Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare 
necesare activității Societății.
6. Prezentarea și aprobarea propunerii de prelungire a termenului contractului auditorului financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mureș, pe o 
perioada de un an.
7. Fixarea indemnizaţiei administratorilor şi a auditorului pentru anul 2023-2024 .
8. 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.
În şedinţa extraordinară:
1. Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creante  ale societăţii în vederea obţinerii: liniilor de credit, creditelor de investitii, plafon multioption, 
scrisori de garanție bancară de bună execuție, scrisori de garanție bancară de participare la licitație, scrisori de garanție bancară de bună plată, precum și orice 
alt produs/serviciu bancar necesar desfășurării activității societății. 
2. Modificarea Art. 5.9. Alin 3 din actul constitutiv, dupa cum urmează “(3) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puţin 3 membri și 
majoritatea absolută o voturilor celor prezenţi. Deciziile se iau prin vot deschis. Hotărârile Consiliului de Administrație se semnează de către Președintele 
Consiliului de Administrație.
3. Modificarea Art. 5.12. Alin 1 din actul constitutiv, dupa cum urmează
(1) înfiinţează și desfiinţează serviciile și birourile din cadrul administraţiei societăţii, inclusiv punctele de lucru (entități fără personalitate juridică) necesare 
desfășurării activității societății;
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat al SC SOCOT SA Tg Mureş.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.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 și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale
La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la data de referinta 01.03.2023. Persoanele fizice 
care detin actiuni 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 tarziu cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea 
descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În acelaşi 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. Întrebarile/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și 
proiecte de hotărâri vor respecta dispozitiile 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 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

 

 

 
 

CONVOCATOR 
Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. 
Libertatii, nr.115, jud. Mureş, înregistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO 2522493, 
în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata şi statutul societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 27.03.2023 ora 
10,  respectiv 10,30 sau pentru data de 28.03.2023, la aceleaşi ore, în cazul neîntrunirii 
cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 01.03.2023, care au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi: 
În şedinţa ordinară : 
1.Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societății SOCOT SA, 
intocmite pentru anul financiar 2022; 
2.Analiza si aprobarea raportului administratorilor asupra bilanţului contabil, contului de 
profit şi pierdere, repartizarea profitului net si descărcarea de gestiune a membrilor 
consiliului de administraţie aferent anului 2022. 
3.Analiza si aprobarea Raportului auditorului financiar asupra bilanţului şi a contului de 
profit şi pierdere aferent exercitiului 2022. 
4.Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru anul 2023. 
5.Stabilirea plafonului pentru care Consiliul de administratie poate gaja patrimoniul 
Societății pentru obținerea de orice fel de produse/servicii bancare necesare activitatii 
Societatii. 
6.Prezentarea si aprobarea propunerii de prelungire a termenului contractului auditorului 
financiar, în persoana firmei SC EVALEX SA Tg.-Mures, pe o perioada de un an. 
7.Fixarea indemnizaţiei administratorilor şi a auditorului pentru anul 2023-2024 . 
8.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. 
În şedinţa extraordinară: 
1.Aprobarea gajării sau ipotecării unor active imobiliare/creante  ale societăţii în vederea 
obţinerii: liniilor de credit, creditelor de investitii, plafon multioption, scrisori de garantie 
bancara de buna executie, scrisori de garantie bancara de participare la licitatie, scrisori 
de garantie bancara de buna plata, precum si orice alt produs/serviciu bancar necesar 
desfasurarii activitatii societatii.  
2. Modificarea Art.5.9. Alin 3 din actul constitutiv, dupa cum urmeaza “(3) Pentru validitatea 
deciziilor este necesara prezenta a cel puţin 3 membri si majoritatea absoluta o voturilor 
celor prezenţi. Deciziile se iau prin vot deschis. Hotararile Consiliului de Administratie se 
semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie. 

Lățime minimă
Primarul comunei Livezeni, ing. Bányai István, 
a anunțat recent, pe pagina sa de Facebook, că 
la ședința Consiliului Local Livezeni din luna fe-
bruarie 2023 acesta a decis, ”în unanimitate”, că 
”de acum înainte nu numai drumurile noi trebuie 
să aibă o lățime de 9 și 12 metri, ci toate drumurile 
unde nu este gard autorizat.” ”În plus, tronsoanele 
de drumuri private vor fi preluate numai după ce 
vor fi puse conductele și asfaltul. Această decizie a 
fost necesară deoarece în ultimii ani s-au constru-
it mai multe drumuri decât suportă bugetul local. 
Din păcate, în acest moment nu avem speranțe 
să avem posibilitate de a atrage fonduri, în ciuda 
faptului că avem pregătit studiu de fezabilitate 
pentru asfaltare în valoare de peste 15 milioane 
de euro, din care până acum am câștigat proiectul 
pentru asfaltarea străzii Pârâului”, a precizat pri-
marul comunei Livezeni. (S.T.)

ȘTIRI
Aleșii județeni au aprobat joi, 16 februa-
rie, într-o ședință ordinară de lucru, 
acordarea unui ajutor de stat pentru Ae-
roportul Internațional ”Transilvania” 
Târgu Mureș pe anul 2023, în cuantum 
de 8.198.000 de lei, din care 4.000.000 
lei pentru acoperirea deficitului de fi-
nanţare înregistrat la activitatea de ex-
ploatare și 4.198.000 de lei în vederea 
acoperirii deficitului de capital pentru 
finanţarea investiţiilor aferente activi-
tăţii aeroportuare.
În aceeași ședință, consilierii județeni și-
au dat acordul și pentru sumele pentru 
finanţarea activităţilor neeconomice ae-
ronautice pe anul 2023, în cuantum de 
4.395.000 de lei, din care 4.000.000 de lei 

în vederea acoperirii deficitului de finan-
ţare pentru activitatea de funcţionare și 
395.000 de lei pentru acoperirea deficitu-
lui de capital pentru finanţarea investiţii-
lor aferente activităţilor neeconomice.
”Din analiza documentaţiei depuse şi a 
prevederilor legale în domeniul ajutoa-
relor de stat, rezultă că Regia Autonomă 
Aeroportul ”Transilvania” Târgu Târ-
gu Mureş îndeplineşte condiţiile pentru 
acordarea de transferuri din bugetul lo-
cal al Judeţului Mureş”, se precizează în 
Referatul de aprobare aferent proiectului 
de hotărâre, document întocmit de către 
Péter Ferenc, președintele Consiliului Ju-
dețean Mureș.

Alex TOTH

Ajutor de stat pentru Aeroport

Aeroportul Internațional ”Transilvania”


