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CUMPĂRĂRI
l Cumpărăm antichităţi, tablouri, cărţi, mobilă, obiecte populare, sticle sifon. 0744/12-8306. (T.1790)
l Achiziţionez tablouri realizate de artişti români şi maghiari.
0743/75-81-64. (2456)

VÂNZĂRI MOBILĂ
l Vând bibliotecă de lux, din
lemn masiv, confecţionată
manual şi vitrină etajată. Tel.
0770/10-41-36. (2448)
l Vând ieftin colţar cameră
3,15x2,15, 550 lei. 0259/41-6492, 0787/89-92-57. (tv.)

PRESTĂRI SERVICII
l Instalator. Tel. 0743/19-4326. (T.1833)
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l Execut acoperişuri, izolaţii,
jgheaburi, polistiren, reparaţii
urgente, acoperişuri, zugrăvit,
construcţii. Tel. 0799/34-9822. (T.2230)
l Executăm, curăţăm sobe de
teracotă şi coşuri de fum. Tel.
0758/34-25-93. (T.2135)
l Meditez matematică clasele V-VIII. Tel. 0771/52-74-10.
(T.2386)

l Instalator autorizat repar,
montez instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0770/10-21-60,
0359/43-72-84. (T.1828)
l Repar aragaze avantajos,
la domiciliul clientului. Tel.
0745/22-43-73, 0259/41-61-62.
l Recondiţionez mobilă, zugrăvit, faianţat, vopsit, raşchetare,
lăcuire, firmă, p.f.a. 0742/3899-48. (T.238)

l Repar rolete, execut plase de
țânțari, jaluzele. Tel. 0745/5773-90. (T. 277)

l Îngrijesc/supraveghez femei
în vârstă (deplasabile) numai în
Oradea. 0730/70-14-04. (tv)

l Pietrar plachez
garduri,
curţi, faţade polistiren, tencuieli
normale, decorative, zugrăveli.
0744/11-71-11. (T.2065)

ANGAJĂRI

l Curăţăm covoare, recamiere,
fotolii, cu aspirator performant.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.1829)

Consiliul de Administraţie al S.C. CONSTRUCTII BIHOR S.A.
înregistrată la ORC sub nr. J 05/275/1991, având CUI 73126 capital
social subscris şi vărsat de 3.144.561 lei convoacă ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII
pentru data de 28.04.2017, ora 14.00, la adresa: Oradea, str. Berzei
nr. 4, jud Bihor
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII
pentru data de 28.04.2017, ora 15.00, la adresa Oradea, str. Berzei nr.
4, jud Bihor ambele pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 11.04.2017
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluţii:
1. Prezentarea şi aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare ale
exerciţiului financiar 2016 pe baza rapoartelor consiliului de administraţie şi auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016, la rezerva
pentru dezvoltare a societăţii.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul
2016.
4. Prezentarea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a strategiei de activitate şi investiţii pentru anul 2017.
5. Aprobarea contractării de credite pe termen scurt, mediu şi lung
pentru activitatea curentă şi credite pentru investiţii; împuternicirea
Consiliului de Administraţie de a stabili şi negocia contractarea creditelor precum şi desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea
acestora; aprobarea constituirii garanţiilor solicitate de bancă cu bunuri
mobile şi imobile aflate în patrimoniul societăţii; stabilirea persoanelor
împuternicite să semneze contractele de credit.
6. Stabilirea datei de 19.05.2017 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct.
11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor.
7. Aprobarea datei de 20.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art 238 din Legea 297/2004.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluţii:
1. Aprobarea încheierii în anul 2017 a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria
activelor imobilizate ale societăţii pentru garantarea creditelor pentru
investiţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata
unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate; stabilirea
persoanelor împuternicite să semneze actele de dobândire, înstrăinare,
schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor
imobilizate ale societăţii
2. Stabilirea datei de 19.05.2017 ca ex date, conform art. 2 şi art.5 pct.
11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acţionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăţilor
3. Aprobarea datei de 20.05.2017 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004
Mandatarea Preşedintetui C.A. – dl. Ghilea Dumitru pentru efectuarea demersurilor de publicare şi înregistrare a hotărârilor AGOA şi
AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB, ASF.
La lucrările AGOA şi AGEA pot participa şi vota doar persoanele
care sunt acţionari la data de referinţă, personal sau prin reprezentanţi,
în condiţiile legii, cu procura specială precum şi prin corespondenţă. Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunările

CONVOCATOR

În temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 şi ale Legii privind piaţa de capital
nr.297/2004, ţinând cont de prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi nr. 6/2009, Consiliul de
Administraţie al S.C. UAMT S.A. Oradea, întrunit
în şedinţa din data de 22.03.2017, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de
26.04.2017, ora 15.00, la sediul societăţii, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
sfârşitul zilei de 14.04.2017, considerată ca data de
referinţă. Doar persoanele care deţin calitatea de acţionari la data de referinţă menţionată au dreptul de a
participa şi vota în cadrul adunării generale.
Ordinea de zi este următoarea:
Aprobarea Situaţiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, întocmite în
conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană şi a propunerilor de repartizare a profitului aferent
anului 2016.
Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului
de Administraţie
Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 2017
Aprobarea datei de 30.05.2017 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administraţie pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
hotărârile AGA şi 29.05.2017 ca ex date.

l ANGAJĂM PERSONAL
PENTRU SERVICII DE CURĂŢENIE LA AGENŢIILE BRD
ORADEA. TEL. 0799/01-18-75.
l Angajăm magazioneră producţie. Tel. 0740/15-35-65.
(2316)

generale este permis prin simpla probă a identităţii acestora. Acţionarii
persoane juridice pot participa la cele două adunări generale prin reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei
acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central SA.
În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost
actualizate la Depozitarul Central SA de către acţionarul persoana juridică corespunzător datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se
face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului
în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o
autoritate competentă din statul în care acţionarul este îmatriculat legal
şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 90 de zile
înainte de data publicării prezentului convocator.
Procurile speciale şi formularul de vot prin corespondenţă se pot obţine de la sediul societăţii sau pe pagina de internet a societăţii www.constructiibihor.ro începând cu data publicării convocatorului la Monitorul
Oficial şi se pot depune la sediul societăţii pana la 27.04.2017, ora 15.00.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunărilor generale de către alte
persoane decât acţionari se poate face şi pe baza unei ”Împuterniciri generale”, în condiţiile OUG 90/2014. Formularele de “Procuri specile” şi
formularele de “Buletine de vot” scrise, semnate olograf, însoţite de o
copie a actului de identitate semnat de acesta pentru conformitate (pentru persoanele fizice) sau de o copie a certificatului constatator (pentru
persoanele juridice), se depun /transmit în original la sediul societăţii
sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electonică prin e-mail la
adresa office@constructiibihor.ro. Împuternicirea generală acordată de
către acţionar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art.
2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) unui avocat, se depune la societate
în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, în condiţiile art. 1 pct. 25 aliniatele (63)-(65) din
OUG 90/2014.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună
cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară
sau extraordinară, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocării, în condiţiile art. 7 din Regulamentul 6/2009. Dreptul prevăzut
mai sus va fi exercitat numai în scris. În vederea identificării şi dovedirii
calităţii de acţionar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate
pentru persoanele fizice / persoane juridice şi a extrasului de cont ce poate fi eliberat de către Depozitarul Central SA.
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la data de 26 aprilie 2017, ora 10.00.
CONSTRUCŢII BIHOR SA poate răspunde prin postarea răspunsului pe
site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunărilor generale dacă informaţiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinei de zi sau în raportările instituţionale
efectuate. Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, în original, la
sediul societăţii în zilele lucrătoare (luni – vineri orele 9.00-15.00), sau se
transmit ca documente cu semnătură electronică extinsă conform Legii
455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@
constructiibihor.ro. În vederea identificării şi dovedirii calităţii de acţionar, se vor anexa copii ale documentelor de identitate şi dovada calităţii
de acţionar.
Începând cu data de 11.04.2017 documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi AGOA sau AGEA se
vor putea consulta şi procura contra cost, de luni până vineri între orele
13.00 şi 15.00 la sediul societăţii din Oradea, str. Berzei nr. 4, jud Bihor.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare,
se aprobă convoacarea pentru a doua oară AGOA şi AGEA în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de zi, la data de 29.04.2017, ora 10.00 respectiv
ora 11.00.
Preşedinte C.A., Dumitru Ghilea.
(249)

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare
privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, se convoacă a doua adunare în data de
27.04.2017, la ora 15.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi.
Doar acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot
participa şi vota la adunarea generală direct sau pot fi
reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionari, pe
baza de procură specială sau procura generala acordată conform prevederilor legale.
Accesul acţionarilor la adunarea generala se face
prin simpla proba a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate,
iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau procura generală acordată conform prevederilor legale în
vigoare data persoanei fizice care îi reprezintă.
Procura specială sau procura generală acordată
conform prevederilor legale în vigoare se va întocmi (fie în limba română, fie în limba engleză) în trei
exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi se poate obţine (atât în limba română, cât şi în limba engleză) fie
de la sediul societăţii sau descărca de pe site-ul www.
uamt.ro, începând cu data de 27.03.2017, ora 10.00.
După completare şi semnare, acestea se vor depune
la sediul societăţii, până la data de 25.04.2017, ora
8.00, a.m., sau prin transmitere pe cale electronică la

l Angajăm şofer distribuţie panificaţie. Tel. 0740/15-35-65.
(2317)
l Angajăm educator şi asistent
social pentru îngrijire persoane
cu dizabilităţi. Informaţii, tel.
0359/41-21-58. (2416)
l Angajăm operatori CNC,
montaj, presă, sudură, injecţie,
stivuitorişti, inginer proiectant,
frezor, strungar, electricieni,
sculeri matriţeri, lăcătuşi mecanici. Tel. 0259/45-10-26/239,
email resurse.umane@uamt.ro
l Unitate medicală privată angajăm asistentă medicală. CV
la adresa hroffice@gmail.com.
Tel. 0748/11-14-13, între orele
8.00-16.00. (2383)
l Angajăm urgent administrator cu atestat pentru asociaţie
de proprietari (70 familii), în
Nufărul 2. Tel. 0744/43-57-17,
0770/48-38-31. (2389)

DIVERSE
l Caut medic de familie, bioterapeut, în zona Cetate. Tel.
0744/52-57-14. (T. 278)

MATRIMONIALE
l Discretă ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T.2240)

CITAȚII
Se citează pârâtul
DUMBRĂVAN FLORIAN,
domiciliul necunoscut, pentru data de 10.04.2017, ora 09.00
la Judecătoria Salonta, dosar
790/833/2015 în proces cu Lazău
Teodor pentru partaj judiciar.
(247)

l Chirilă Augustin, domiciliat
în Oradea, str. Nufărului, nr.
76, Bl. AN 77, ap. 11, judeţul
Bihor, anunţă prin prezenta
declanşarea procedurii de
declarare a morţii numitului
Bogdan Florian, născut la
data de 16.12.1913, în localitatea Sântelec, comuna Hidişelul de Sus, judeţul Bihor, fiul
lui Gyorgy şi Flora, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Sântelec, judeţul Bihor, cu invitaţia
pentru orice persoană care
cunoaşte date în legătură
cu Bogdan Florian să comunice aceste date la dosarul
2178/271/2017 aflat pe rolul
Judecătoriei Oradea.

adresa resurse.umane@uamt.ro .
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 (în limba română şi limba engleză,
disponibile la sediul societăţii şi pe site-ul www.
uamt.ro ).
Formularele de vot prin corespondenţă completate
(fie în limba română, fie în limba engleză) şi semnate
însoţite de copia actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare
şi copia actului de identitate al reprezentantului legal
în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societăţii, cu confirmare de primire, astfel să fie
înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de
25.04.2017, ora 15.00. Formularele primite ulterior de
aceasta dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în AGA.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social,
au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării, respectiv data
de 10.04.2017, puncte noi pe ordinea de zi cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare şi de a
prezenta în termen de cel mult 15 zile de la data pu-

Administratorul unic al S.C.
AUTOCRIŞANA S.A. Oradea,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi ale Actului constitutiv al
Societatii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor, care va avea loc la sediul
societăţii din Oradea, jud. Bihor, în data de 27.04.2017, ora
11.00, cu următoarea ordine de
zi:
Aprobarea Raportului Administratorului unic pentru anul
2016, raport întocmit pe baza
bilanţului la 31.12.2016.
Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul
2016.
Aprobarea bilanţului, a contului de profit şi pierderi şi a
anexelor pentru anul 2016 şi repartizarea profitului.
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017.
Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul
adunării generale este data de
13.04.2017.
În cazul în care cvorumul
de şedinţă nu va fi întrunit în
data de 27.04.2017, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pe data de
28.04.2017, la aceeaşi adresă,
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine
de zi.
Începând cu data convocării documentele şi materialele
informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta şi/sau
procura contra cost de la sediul
societăţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0259/42-66-61.
Atât acţionarii persoane fizice cât şi acţionarii persoane juridice pot participa la adunarea
generală a acţionarilor direct
sau prin reprezentanţi, conform
prevederilor legale, pe baza
unor procuri speciale. Acţionarii pot obţine modele de procurä
speciala de la sediul societăţii
începând cu data convocării.
Procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societăţii
până la data de 25.04.2017; procurile depuse după această dată
nu vor fi luate în considerare.
(244)

blicării convocării, respectiv data de 10.04.2017, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Aceste drepturi se pot exercita în scris, transmis la
sediul societăţii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Fiecare acţionar are dreptul de a adresa întrebări
privind punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării
Generale, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea
datei Adunării generale, respectiv 25.04.2017. Întrebările se pot depune şi în scris, acestea fiind însoţite
de copii ale actelor de identitate valabile respectiv,
buletin/carte de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice şi certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un răspuns
general pentru întrebările cu acelaşi conţinut şi va fi
disponibil pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.
Documentele, materialele vizând problemele de
pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele
procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile acţionarilor la sediul societăţii şi pe site-ul societăţii www.uamt.ro, începând
cu data de 27.03.2017, ora 10.00 a.m.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii sau la telefon 0259/ 45-10-26 interior 339.
Olimpia Doina Stanciu, Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
(251)

