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Cu inimile îndurerate
şi sufletele triste ne despărţim
de cel care ne-a fost drag cumnat şi unchi,
ing. GHEORGHE JUNC
(VIOREL).
Suntem alături de Viorica şi
Meda, în marea durere a trecerii la cele veşnice a lui
VIOREL,
om de o deosebită valoare
umană, plecat prea repede dintre noi ca să se odihnească în
lumea celor drepţi. Dumnezeu
să-l aibă în paza Lui şi să-l aşeze de-a dreapta Sa! Fam. Valeria şi Petru Filip, fam. Roxana
şi Tudor Codiţă. (1663)

V

Sincere condoleanţe şi
întreaga compasiune familiei
celui care a fost
VIOREL JUNC.
Dumnezeu să-i rânduiască
odihnă veşnică. Mircea-Viorel Pop, Director General S.C.
OTL S.A.

CONVOCATOR
Având în vedere prevederile Legii
nr. 31/1990 republicată, cu modificarile
ulterioare, ale actului constitutiv al
societății, Hotărârea AGA a societății
TRANSGEX S.A. din 11.11.2015,
respectiv din 22.03.2018,
CONSILIUL
DE
ADMINISTRAȚIE
al
societăţii
TRANSGEX S.A., cu sediul în loc.
Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod
poștal 410072, jud. Bihor, înregistrată la
ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub
nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255,
întrunit în sedinţa C.A. din data de
31.07.2019, în baza Hotărârii C.A. nr. 1
din 31.07.2019,
Convoacă Adunarea Generală
Extraordinara a Acţionarilor (AGEA)
pentru data de 05.09.2019, ora 13.00,
la sediul societăţii, pentru toți acționarii
înregistrați la Depozitarul Central S.A.
la data de referință 26.08.2019 (care au
dreptul de a participa şi de a vota în cadrul
adunării generale) după cum urmează:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea alocarii sumei de
10.840.917,82 lei cu TVA inclus pentru
asigurarea
cofinantarii
proiectului
Creșterea productiei de apă geotermală
în municipiul Beius prin săparea unei
noi sonde de producție și interconectarea
acesteia la magistrala de transport apă
geotermală str. N. Cristescu, intersecție
str. Gen. L. Mociulski - Programul
Operaţional
Infrastructură
Mare
2014-2020 si acoperirea contravalorii
cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
inclusiv contravaloare TVA; imputernicirea
directorului general dl. Iacobescu Aliu de
a semna in numele si pe seama Societatii
toate documentele necesare ducerii la
indeplinire a celor hotarate, inclusiv
contractul de finantare etc. Dl. Iacobescu
Aliu poate da mandat altei persoane.
2. Mandatarea Directorului General al
TRANSGEX S.A., dl. Iacobescu Aliu să
semneze in numele actionarilor hotararile
AGEA, pentru a îndeplini toate formalitatile
necesare aferente hotărârilor AGEA in
relaţiile cu autorităţile competente (ORC,
ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte
entitati publice sau private). Dl. Iacobescu
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Suntem alături de
domnul cms. şef, dr. Bucur
Adrian, în aceste momente grele pricinuite de pierderea socrului drag. Compasiune şi sincere
condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Colectivul Poliţiei Staţiune Băile Felix. (1664)

V

Suntem alături de colega noastră, Pereş Viorica şi
familia sa, în aceste momente
grele pricinuite de pierderea tatălui drag,
IOAN VANCU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colectivul Casei Judeţene de Pensii Bihor. (1679)

V

Împărtășim durerea

nașei noastre Andreea Bucur
la pierderea mult iubitului său
tată,
VIOREL JUNC.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Sincere condoleanțe întregii familii! Finii Carmen și

V

Un gând de mângâiere
şi sincere condoleanţe prietenei
noastre, Meda Bucur şi întregii
sale familii, acum când se despart de iubitul lor tată, socru,
bunic şi soţ, regretatul
GHEORGHE JUNC.
Codruţa şi Florin Robotin.
(1675)

V

Aducem mulțumiri tuturor celor care prin prezență,
flori și condoleanțe au fost alături de noi la despărțirea grea
de bunul nostru tată și frate,
dr. TEODOR BORHA.
Familia.

V

Împărtăşim durerea
prietenilor noştri, Meda şi Adi
Bucur, acum când se despart de
tatăl şi socrul mult iubit,
GHEORGHE JUNC.
Sincere condoleanţe întregii
familii! Familia Novero. (1676)

Un sincer gând de alinare nașei noastre Viorica Junc
la despărțirea de cel care a fost
nașul nostru drag,
VIOREL JUNC.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăția Sa, iar celor rămași
să le aline suferința.
Finii Viorica și Gheorghe
Beiușan cu familia.

Aliu poate da mandat altei persoane.
3. Propunere privind aprobarea datei de
27.09.2019 ca data de înregistrare, in
conformitate cu prevederile legale in
vigoare, pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii
AGEA şi a datei de 26.09.2019 ca ex date
- data anterioară datei de înregistrare cu un
ciclu de decontare minus o zi lucrătoare,
de la care instrumentele financiare obiect
al hotărârilor organelor societare se
tranzacţionează fără drepturile care derivă
din respectiva hotărâre.
Actionarii inscrisi la data de referinta
in Registrul actionarilor pot participa la
AGA si pot vota: personal – vot direct;
prin reprezentant (pot fi reprezentaţi şi
prin alte persoane decât acţionarii pe
bază de imputernicire specială/generala);
prin corespondenţă şi îşi vor dovedi
calitatea în condiţiile şi cu documentele
prevăzute de Legea 24/2017, precum şi în
conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.
Împuternicirea specială poate fi acordată
oricărei persoane pentru reprezentare
într-o singura 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, 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 art. 2 alin. (1)
pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui
avocat.
Imputernicire generală va fi intocmita
conform Regulamentului 5/2018 cu
modificarile ulterioare, semnată de
respectivul acţionar şi însoţită, in mod
obligatoriu, de o declaraţie pe propria
răspundere dată de reprezentantul legal
al intermediarului sau de avocatul care a
primit împuternicirea de reprezentare prin
împuternicirea generală, din care să reiasă
că:
(i) împuternicirea este acordată de
respectivul acţionar, în calitate de client,
intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată
de acţionar, inclusiv prin ataşare de
semnătură electronică extinsă, dacă este
cazul.
Imputernicirile speciale/generale se vor
depune/expedia la sediul societatii pana la
data de 02.09.2019, ora 13.
Formularele de imputernicire specială se
pot obtine de la sediul societatii sau de pe
site-ul www.transgex.ro. Imputernicirea
speciala se va intocmi in trei exemplare.
Un exemplar al imputerncirii împreună
cu Certificatul constatator care dovedeşte
calitatea de reprezentant legal al
acţionarului persoană juridică, eliberat
de registrul comertului, în original sau
în copie conformă cu originalul sau
orice alt document, în original sau în
copie conformă cu originalul, care atesta
calitatea de reprezentant legal, emis de
către o autoritate competentă din statul în
care acţionarul este înmatriculat legal, cu
o vechime de cel mult trei luni raportat la
data publicarii convocatorului AGA, se
va depune/expedia la sediul societatii sau
se va transmite prin mijloace electronice,
având ataşată semnătura electronică
extinsă, la adresa de e_mail: office@
transgex.ro, pana la data mentionata mai
sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia
reprezentantului pentru ca acesta sa isi
poata dovedi calitatea de reprezentant, iar
cel de-al treilea va ramane la actionar.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi
să participe, la adunarea generală a
acţionarilor este permis prin simpla probă
a identităţii acestora, făcută, în cazul
acţionarilor persoane fizice, cu actul
de identitate sau, în cazul persoanelor
juridice şi al acţionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicirea dată
persoanei fizice care le reprezintă, insoţită
de actul de identitate al reprezentantului cu
respectarea prevederilor legale aplicabile
în materie.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă
în registrul acţionarilor au posibilitatea
de a vota prin corespondenţă, înainte
de Adunarea Generală a Acţionarilor,
prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenţă. Formularul de vot prin
corespondenţă cu legalizare de semnătură
de către un notar public împreună cu copia
actului de identitate sau a certificatului de
înregistrare al acţionarului, sau dupa caz,
impreuna cu Certificatul constatator care
dovedeşte calitatea de reprezentant legal,
eliberat de registrul comertului, în original
sau în copie conformă cu originalul sau
orice alt document, în original sau în copie
conformă cu originalul, emis de către o
autoritate competentă din statul în care
acţionarul este înmatriculat legal, cu o
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Andrei Beiușan cu familia.

comemorări
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Cu aceeaşi tristeţe şi

durere în suflete comemorăm 7
ani de la pierderea celui care a
fost tată, soţ, bunic şi socru,
ŞTEFAN BUNGĂU,
(FĂNEL). Vei rămâne veşnic
în inima şi sufletele noastre. Familia îndurerată. (1659)
vechime de cel mult trei luni raportat la
data publicarii convocatorului AGA, vor fi
transmise societăţii, la sediul acesteia până
la data de 02.09.2019, ora 13.
Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o limbă
străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoţite de o traducere realizată de un
traducător autorizat în limba română sau în
limba engleză
Actionarii care individual
sau impreuna reprezinta cel putin 5%
din capitalul social au
dreptul
de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să
fie însoţit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală şi de a prezenta proiecte
de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunării generale, in termen de cel mult
15 zile de la data publicarii Convocarii.
Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi
numai în scris, transmise prin servicii de
curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin
mijloace electronice. Aceste propuneri
scrise trebuie sa fie insotite, in cazul
persoanelor fizice, de copii conforme
cu originalul ale actelor de identitate
ale initiatorilor sau in cazul actionarilor
persoanelor juridice de copia actului de
identitate al reprezentantului legal, insotit
de documentele care atestă aceasta calitate
mentionată mai sus.
Actionarii pot adresa intrebari
societatii si solicita materiale legate de
ordinea de zi privind punctele de pe
ordinea de zi până la data de 02.09.2019,
ora 13.
Dacă Adunarea Generală
Extraordinara a Acţionarilor nu s-a
putut constitui statutar, următoarea
Adunare
Generală
Extraordinară
a Acţionarilor este fixată la data de
06.09.2019, cu menținerea ordinei de zi,
a orei și a locului de desfășurare.
Începând cu data de 01.08.2019,
informaţiile şi documentele referitoare la
punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile
speciale, formularele de vot şi proiectele
de hotarare se pot procura/consulta zilnic,
cu exceptia zilelor nelucratoare si de
sarbatoare legala, între orele 08,30 - 16, de
la sediul societăţii sau de pe site-ul www.
transgex .ro
Relatii suplimentare se pot obtine
la telefon 0259413022, 431965, in zilele
lucratoare, intre orele 8,30 - 16.
Președintele Consiliului de
Administrație,
Mircea CĂLBUREAN
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COMEMORARE LA
SATU-BARBĂ
Duminică, 4 august, la Biserica Ortodoxă Română din
Satu-Barbă va avea loc, după
Sfânta Liturghie, oficierea parastaselor în memoria martirilor satului,
IOAN FARCAŞ
şi
IOAN CHEREGI,
martiri ai Unirii din 1918,
precum şi în memoria victimelor regimului comunist,
ROMAN CHEREGI,
IOAN FARCAŞ
şi
FLORIAN FLORUŢ,
asasinaţi de securitate în august 1949. Familia Farcaş Gavril. (1649)
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Oradea,
cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 37 organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 1 post vacant tehnician
de radiologie şi imagistică
medicală debutant cu studii
superioare la Laboratorul de
Radiologie şi Imagistică medicală;
- 1 post vacant tehnician de
radiologie şi imagistică medicală cu studii superioare la
Laboratorul de Radiologie şi
Imagistică medicală.
Proba scrisă va avea loc în
data de 03.09.2019.
Depunerea dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării.
Bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul
de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de
internet www.spitaljudeteanoradea.ro.
Informaţii suplimentare se
pot obţine la Serviciul Resurse Umane, str. Republicii, nr.
37, et. III, cam. 37, tel. 025943.77.50 int. 111.
(1453)
S.C. TURISM FELIX S.A.,
cu sediul în Băile Felix,
str. Victoria, nr. 22, Jud. Bihor, identificată prin C.U.I.
108526, J5/132/1991 angajează:
* 4 ajutori bucătar, cod COR
941101 şi 2 îngrijitori spaţii hoteliere cod COR 911202.
Selecția se face pe baza
C.V.-urilor depuse până la
07.08.2019. Contact: 0259/ 3183-38.
(1455)
Centrul de Transfuzie
Sanguină Bihor
scoate la concurs un post de:
* medic specialist, medicină
de laborator, pe perioada determinată.
Detalii pe link: http://www.
proviataoradea.ro/activitati/
item/daruieste-viata-vino-sadonezi-sange-2.html
(1454)

