12 Diverse

Vineri, 15 martie 2019

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al societăţii METALUL
MESA S.A., cu sediul social în loc. Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. sub nr.
J05/183/1991, CIF RO94595, convoacă ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 18.04.2019, respectiv 19.04.2019, în cazul
neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă
08.04.2019 care au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal
2018, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi
al Auditorului financiar.
2. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al
Consiliului de Administraţie pe anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar
2018.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru
exercițiul financiar 2018.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul
2018 pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii
precedenţi.
6. Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de activitate şi a programului de
investiţii pentru anul 2019.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exerciţiului financiar
2018.
8. Stabilirea datei de 09.05.2019 ca dată de înregistra-

comemorări

V

Se împlinesc 2 ani de
când a plecat pe drumul veşniciei vărul nostru drag,
VASILE LĂZĂU.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
16 martie, ora 9.00, la Biserica Ortodoxă din strada Teiului.
Mulţumim tuturor celor care îi
vor păstra un moment de aducere aminte. Verişoarele Maria
Oltean şi Elena Bugner, cu familiile lor. (8966)

V

Mereu prezentă în sufletele şi gândurile noastre aducem un omagiu de preţuire celei care a fost draga noastră
mătuşă,
FLOARE CACIORA,
la împlinirea a trei ani de la
plecarea dintre noi, spre viaţa
veşnică. Bunul Dumnezeu să-i
odihnească sufletul în Împărăţia Sa! Parastasul de pomenire
va avea loc sâmbătă, 16 martie,
ora 9.00, la Biserica „Izvorul
Tămăduirii”. Familia. (8982)

V

Cu durere şi cu dor trăim zilele de când dragul nostru
soţ, tată şi bunic,
dr. FLORIAN COSTRUŢ,
a trecut la cele veşnice. Rămâne viu în inimile noastre cu
recunoştinţă pentru tot ce a făcut pentru noi. Rugăm pe Dumnezeu să ajungă sufletul lui la
limanul liniştit al Ierusalimului celui ceresc. Parastasul va
avea loc la Biserica Sf. Mucenic Gheorghe, Parcul Traian,
nr. 22, sâmbătă, 16 martie, ora
10.30. Familia îndoliată. (9004)

re, astfel că ex date este data de 08.05.2019.
9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va
fi adoptată.
10. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va
fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor şi publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obţină
documentele aferente eliberate de ORC.
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial
al României să introducă puncte pe ordinea de zi şi să
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii îşi
pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace
electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel
târziu până la data de 15.04.2019, printr-un înscris care
va fi transmis în original la sediul societăţii, prin orice
formă de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot
fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, în fiecare
zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul
www.tctrust.ro, secţiunea Informări/Raportări Obligatorii/Adunări Generale, începând cu data de 15.03.2019.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea
generală, îşi vor putea numi un reprezentant sau vor pu-

tea vota prin corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în
condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dispunerea de
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum şi în conformitate cu
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în
baza unei împuterniciri speciale sau generale.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului
care o acordă.
Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau
mai multor societăţi identificate în împuternicire, în mod
individual sau printr-o formulare generică referitoare la
o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să
fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în
original la sediul societăţii sau prin mijloace electronice,
având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa
de e_mail: mesa@mesa.ro până la data de 15.04.2019.
În acelaşi termen buletinele de vot prin corespondenţă
completate şi semnate de acţionar se vor depune la sediul
societăţii personal sau prin poştă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acţionarului).
Preşedinte Consiliul
de Administraţie
NAN-SAJTI DANIEL

V

V

În aceste zile comemorăm 25 de ani de la despărţirea
de iubitul nostru soţ, tată şi frate,
av. AUREL VUŞCAN,
decedat la 15 martie 1994 şi
10 ani de la plecarea dintre noi
a mamei şi bunicii,
ECATERINA VUŞCAN,
decedată la 7 martie 2009.
Amintirile dragi sunt ceea ce
ne-a mai rămas. Dumnezeu să-i
odihnească în pace. Familia.
(9000)

V

Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere, lacrimi şi un
dor nemărginit, este tot ce ne-a
rămas, de când în urmă cu 8
ani, ne-a părăsit dragul şi iubitul nostru
ŞTEFAN SILAGHI,
(Tataia). Îţi mulţumim pentru
dragostea şi bunătatea ta, care
ne-au însoţit în fiecare zi. Bunul Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul în linişte şi pace.
Soţia Aurica, copiii Simona şi
Rareş, împreună cu familiile
lor. (9002)

V

Te plâng cât voi trăi

dragul meu soţ,
MITICĂ GĂINARU,
la împlinirea celor 6 săptămâni de când m-ai părăsit.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Parastasul de pomenire
va avea loc sâmbătă, 16 martie,
ora 9.00, la Biserica din lemn.
Te voi purta mereu în suflet.
Soţia Florica. (9008)

V

Cu sufletul plin de
amintiri, soţia Raţiu Mărioara
aduce un pios omagiu de preţuire la împlinirea unui an de zile
de când a trecut la cele veşnice
cel ce a fost
lt. col. (r.) ing.
ADRIAN RAŢIU.
Slujba de pomenire va avea
loc sâmbătă, 16 martie 2019,
ora 9.00, la Biserica Albastră
cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae, din cartierul Rogerius. Recunoştinţă şi respect celor ce-i
păstrează cu adevărat amintirea vie. (9027)

V

Trecerea timpului nu
va şterge lacrimile şi durerea
din sufletele noastre nici acum,
la împlinirea a 15 ani, de când
ne-a părăsit dragul şi iubitul
nostru soţ, tată, bunic şi străbunic,
lt. col. (r)
FLORIAN CHIRILĂ.
Îi vom purta veşnică amintire. Soţia Stela şi familia. (9001)

Se împlinesc 3 ani de

când cel pe care l-am iubit atât

V

Pios omagiu şi neuitare
dragei mele surori,
MAGDALENA VOICU
PĂTCAŞ,
acum, la 4 ani de la deces.
Aceleaşi sentimente de tristeţe şi pentru buna mea prietenă,
înv. DOMNICA BRÂNDA,
plecată şi ea de 14 ani. Iartă-le, Doamne, păcatele vieţii, sălăşluieşte-le împreună cu
drepţii, rugăciunile mele le primeşte, în cer, sufletele lor le fericeşte! Înv. pens. Ileana Molnar. (9007)

de mult, soţul, tatăl, socrul, bunicul şi străbunicul nostru drag,
CORNEL MUSCA,
a plecat de lângă noi. Pentru
bunătatea şi dragostea cu care
ne-a înconjurat, păstrăm în inimile noastre chipul său blând
şi presărăm din buchetul neuitării lacrimi şi flori pe tristul său mormânt. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Slujba de pomenire va avea loc
sâmbătă, 16 martie, ora 9.00, la
Biserica din Calea Clujului. Familia. (9013)

V

Purtăm în suflete aceeaşi tristeţe ca în urmă cu 15
ani, când într-o zi însorită de
martie, a plecat în veşnicie la
Tatăl Ceresc, cea care ne-a fost
o mamă, bunică şi străbunică
iubitoare,
văd. MARIA BALA,
din Husasău de Tinca, născută în satul Oşand. Binecuvântată să fie amintirea ei în veci
de veci. Recunoştinţă celor care-i vor dărui o clipă de aducere aminte. Cei doi fii, Grigore şi
Florin cu familiile lor din Oradea. (9019)

Administratorul unic al S.C.
CONTIMEX S.A. ORADEA,
str. Arieşului, nr. 10, convoacă AGOA în 15.04.2019, ora
10.00, la sediul societăţii, respectiv 16.04.2019, ora 10.00, în
cazul neîntrunirii cvorumului.
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, Raportul Administratorului unic
şi Comisiei de cenzori pe 2018;
Aprobarea repartizării profitului realizat; Aprobarea Raportului anual al Administratorului
unic şi descărcarea de gestiune
pe 2018, aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe 2019;
Aprobarea alegerii Administratorului unic, stabilirea duratei
mandatului şi remuneraţia acestuia; Prelungirea şi suplimentarea liniei de credit la Banca
Comercială Intesa Sanpaolo
Oradea; Aprobarea închirierii
de active; Diverse.
Tel. 0259/43-67-61.
(1068)
Primăria Municipiului Oradea
organizează licitaţie publică deschisă cu strigare - SESIUNEA V
Organizatorul :
Primăria Municipiului Oradea,
cu sediul în mun. Oradea - 410100,
P-ta. Unirii nr. 1, jud. Bihor, telefon: tel: 0259/437.000 int.223,
0259/408412; fax: 0259/436.276, Email: primarie@oradea.ro.
Obiectul:
Atribuire locuri pe domeniul
public pentru amplasare de terase
sezoniere în Piaţa Unirii - mun.
Oradea.
Data limită de depunere a ofertelor : 20 martie 2019, ora 09:00.
Prețul de pornire a licitației este
de:
0,96 lei / mp / zi – pentru oricare
amplasament ce face obiectul licitaţiei.
Informaţiile şi Documentaţia de
atribuire le găsiţi accesând fişierele
ataşate pe site-ul www.oradea.ro,
secţiunea Licitaţii.
(1065)

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
TERMOFICARE
ORADEA S.A.
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: ASIGURAREA UNUI DEGAZOR TERMIC AVÂND CAPACITATEA
DE 200 MC/H, PENTRU DEGAZAREA APEI DE ADAOS,
propus a fi amplasat în Oradea,
Calea Borşului, nr. 23.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului loc.
Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A
şi la sediul TERMOFICARE
ORADEA S.A., CALEA BORŞULUI, NR. 23, ORADEA, în
zilele de luni-vineri, între orele
8.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului, loc. Oradea, B-dul
Dacia, nr. 25/A.
(1069)

