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„Moromeţii 2“ şi „Venom“, cele
mai vizionate filme din 2018

Secvenţă din „Venom“

În România, cele mai vizionate filme ale anului trecut au fost „Moromeţii 2“,
în regia lui Stere Gulea, şi „Venom“, cu Tom Hardy în rol principal

Top 10 filme de premieră româneşti
după numărul de spectatori în 2018

189.772

1 . Moromeţii

Stere Gulea

73.390

2) România Neîmblânzită

Tom Barton-Humphreys

21.949

3) Pup-o, mă!

Camelia Popa

14.062

4) Coborâm la prima

Tedy Necula
5) Povestea unui pierde-vară

Paul Negoescu

10.898

6) Charleston

Andrei Creţulescu
7) Îmi este indiferent dacă
în istorie vom intra ca barbari

Otilia Andrei
otilia.andrei@adevarul.ro

Q „Moromeţii 2“, regizat de Stere GuSecvenţă din „Bohemian Rhapsody“

Horaţiu Mălăele, în „Moromeţii 2“

Secvenţă din „România neîmblânzită“

lea şi documentarul „România neîmblânzită”, narat de Victor Rebengiuc,
se află printre cele mai vizionate filme româneşti ale anului 2018, conform unui clasament publicat în anuarul statistic al Centrului Naţional al
Cinematografiei (CNC).
Pe primul loc se află filmul „Moromeţii
2“, care a avut anul trecut 189.772 de spectatori, pe locul al doilea, „România neîmblânzită“ cu 73.390 de spectatori, „Pup-o, mă!“
se află pe locul al treilea cu 21.949 spectatori, pe locul al patrulea se găseşte „Coborâm la prima“ cu 14.062 de spectatori,
iarpe locul al cincilea „Povestea unui pierde-vară“ cu 12.036 de spectatori, potrivit
clasamentului publicat în anuarul
statistic al CNC.
„Moromeţii 2“ a avut premiera pe 16 noiembrie 2018 şi a fost vizionat de 189.772 de
spectatori, potrivit statisticii Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC). Filmul lui
Stere Gulea, produs de Oana şi Tudor Giurgiu prin Libra Film, îi are în rolurile princi-

pale pe Horaţiu Mălăele, Iosif Paştină şi Dana Dogaru. În top 20 al filmelor străine de
anul trecut, publicat în anuarul statistic al
CNC pe 2018, filmul „Moromeţii 2“ se află
pe locul al optsprezecelea.
Documentarul „România neîmblânzită“, regizat de Tom Barton-Humphreys şi
narat de Victor Rebengiuc, s-a clasat pe locul al doilea între producţiile româneşti lansate în 2018. Acesta a avut premiera pe 13
aprilie şi a fost vizionat de 73.390 de spectatori în 2018. Comedia „Pup-o, mă!“, debutul în lungmetraj al regizoarei Camelia
Popa, ocupă locul al treilea, cu 21.949 de
spectatori.

„Charleston“: 12.036 de spectatori
Drama „Coborâm la prima“, regizată de
Tedy Necula, s-a clasat pe locul al patrulea în top 20 filme de premieră româneşti
după numărul de spectatori, realizat de
CNC, în 2018. Lungmetrajul a fost lansat
pe 26 octombrie şi îi are în distribuţie pe
Victoria Cociaş, Cezar Grumăzescu, Iulian Burciu, Constantin Cotimanis şi Dana
Porlogea. Filmul a fost vizionat de 14.062
spectatori. Comedia romantică „Povestea
unui pierde-vară“, de Paul Negoescu, cu Ale-

xandru Papadopol, Nicoleta Lefter şi Crina
Semciuc în distribuţie, a avut premiera în
cinematografele româneşti pe 21 septembrie. În acest timp, filmul a fost vizionat, în
2018, de 12.036 de spectatori. „Charleston“,
debutul în lungmetraj al regizorului Andrei
Creţulescu, a ocupat locul al şaselea. Filmul,
cu Şerban Pavlu şi Radu Iacoban în rolurile
principale, a fost lansat pe marile ecrane româneşti pe 8 iunie, după ce a fost selectat în
competiţia oficială a Festivalului de la Locarno din 2017, unde a avut premiera mondială şi a făcut parte din programul mai multor evenimente de gen. Drama scrisă de Creţulescu a fost vizionată de 10.898 de spectatori. Pe locul al şaptelea s-a clasat filmul
„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari“, al şaselea lungmetraj al lui
Radu Jude şi al doilea al lui propus pentru
o nominalizare la Oscar. În România, a fost
vizionat de 9.476 de spectatori.
Pe locul al optulea s-a clasat „Vânătorul
de spirite“, în regia lui Dragoş Buliga, care
a avut 8.928 de spectatori, iar pe locul al nouălea-lea a fost „Scurtcircuit“ de Cătălin Saizescu, care a înregistrat 7.979 de spectatori
în 2018. Pe locul al zecelea a fost „Secretul
fericirii”, primul lungmetraj regizat de ac-
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SECRETARIATUL de Stat pentru Culte organizeaza la
sediul sau din Bucuresti, sectorul 2, strada Nicolae
Filipescu nr. 40 la data de 3 iunie 2019, concurs
pentru ocuparea unei functii publice de executie
vacante, astfel: Consilier, clasa I, grad profesional
superior la Serviciul Economic, Resurse Umane si
Administrativ. Conditii de participare pentru ocuparea
postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional
superior sunt: Conditii generale: Candidatii trebuie sa
indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata. Conditii specifice: -studii universitare
de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta, in specializarea administratie
publica; -minimum 7 ani vechime in specialitate;
-cunostinte de operare PC- program Microsoft Office
specialist- Excel 2007 Level 2-nivel avansat dovedit cu
documente (diplome, certificate, atestate). Perioada
de depunere dosare este 2- 21 mai 2019. Proba scrisa
va avea loc la sediul sau din Bucuresti, sectorul 2,
strada Nicolae Filipescu nr. 40 in data de 3 iunie 2019,
orele 10, 00 iar interviul va avea loc in data de 5 iunie
2019 orele 13, 00. Dosarele de inscriere vor contine
obligatoriu documentele prevazute la art. 49 lit. a)- j) din
Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici. Bibliografia de concurs, precum
si informatii suplimentare, se pot obtine de la Serviciul
Economic, Resurse Umane si Administrativ din cadrul
Secretariatul de Stat pentru Culte din Bucuresti, sectorul
2, str. Nicolae Filipescu nr. 40, telefon 0730.642.321.
SC Donau Casings SRL angajeaza AMBALATOR
MANUAL. Cerinte: studii: gimnaziale. Experienta:
nu este necesara. Limba engleza: nivel mediu. Alte
cerinte: spirit de echipa, corectitudine, capacitate de
comunicare. Nota: cei interesati vor depune Curriculum
Vitae. Contact: email : gemaex@arexim. ro. Telefon
0744.674.008.
ANUNT. Spitalul Clinic Judetean Mures organizeaza,
in perioada 02.05.2019 -30.05.2019, concurs
pentru ocuparea a doua posturi vacante, (perioada
nedeterminata) de asistenti medicali generalisti la
Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei
medicale. Conditii specifice de participare la concurs:
Diploma de licenta in specialitate/ diploma de absolvire
a invatamantului superior de 3 ani in specialitate/
diploma de scoala sanitara postliceala -specialitatea
asistent medical generalist; Nu necesita vechime in
specialitate. Calendarul de desfasurare a concursului:
02.05.2019-15.05.2019- depunere dosare; 17.05.2019selectie dosare; 17.05.2019, ora 1530- afisare rezultate
selectie dosare; 20.05.2019, pana la ora 1530- depunerea
contestatiilor cu privire la selectia dosarelor; 21.05.2019afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor cu
privire la selectia dosarelor; 23.05.2019, ora 1000proba scrisa; 23.05.2019, ora 1530- afisare rezultate la
proba scrisa; 24.05.2019, pana la ora 1530- depunerea
contestatiilor la proba scrisa; 27.05.2019- afisarea
rezultatelor privind solutionarea contestatiilor la proba
scrisa; 28.05.2019, ora 1000- interviul; 28.05.2019, ora
1530- afisare rezultate interviu; 29.05.2019, pana la ora
1530- depunerea contestatiilor cu privire la rezultatele
interviului; 30.05.2019- afisarea rezultatelor solutionarii
contestatiilor cu privire la interviu; 30.05.2019- afisarea
rezultatelor finale. Detalii privind metodologia,
desfasurarea probelor de concurs si bibliografia
sunt disponibile accesand pagina oficiala a spitalului:
www. spitaljudeteanmures. ro. Relatii suplimentare
se obtin la sediul unitatii din str. Bernady Gyorgy, nr. 6,
camera 11 -Serviciul R. U. N. O. S, telefon 0771.786.265/
0365.882.572. MANAGER, Dr. Ovidiu Girbovan.
FIRMA partener Amazon angajam sofer cat. B pt.
curierat Anglia si Scotia. Plecare imediata. Relatii la
telefon: 0739.615.651.
CAUTAM AGENTI CURATENIE. Program intre orele
6:00-10:00 in punctele de lucru din PARK-LAKE
MALL, MEGA MALL si Centrul Comercial BANEASA.
Oferim salariul de 700 RON NET pentru norma de 4
ore si bonuri de masa in valoare de 300 RON. Telefon
0733.971.396.

LICITATII
CII NICOLAE ELENA GABRIELA, lichidator judiciar al
SC TRANSLIFE SRL organizeaza licitatii publice pentru
vanzarea urmatoarelor bunuri mobile: Note book DELL
VOSTRO anul 2012, 300 lei cu TVA, situat la sediul
lichidatorului judiciar. Licitatiile vor avea loc in datele
de 08.05.2019, 15.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019,
05.06.2019 ora 15.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Informatii pe e-mail cabinet.nicolae@yahoo.com.
CNCAF „Minvest” SA Deva, cu sediul in Deva, Piata
Unirii, nr. 9, judetul Hunedoara, tel. /fax: 0254.213.040/
0254.231.641, inregistrata la ORC sub nr. J20/333/1999,
avand CUI: RO2117946, isi manifesta intentia de realizare
a unei asocieri in participatie in vederea extractiei,
prelucrarii si comercializarii, in comun a nisipurilor
cuartoase din cariera Fagetul Ierii, jud. Cluj. Criteriile de
selectie sunt prevazute in caietul de sarcini, care poate fi
achizitionat de la sediul companiei, in perioada 02.05.2019
-10.05.2019, intre orele 8.00 -15.30, la pretul de 5000 Lei
(fara TVA). Scrisorile de interes vor fi depuse pana la data
de 24.05.2019, ora 10.00, la sediul companiei.

S O M A T I E-În dosarul civil cu nr. 1324/210/2018 al
Judecatoriei Chisineu Cris având ca obiect uzucapiune,
reclamantul Ienci Aurel, solicita sa se constate dreptul
sau de proprietate dobândit cu titlu de uzucapiune si
jonctiunea posesiilor, asupra imobilului in suprafata
de 1916 mp, situat in Apateu, nr. 387, jud. Arad, înscris in
CF 301954 Apateu, nr. top 2009/778-779 si CF 303270
Apateu, nr. top 2011/778-779 ( CF vechi nr. 370 Apateu),
în temeiul art. 28 DL 115/1938, sa se dispuna OCPI
Chisineu Cris intabularea dreptului de proprietate al
reclamantului asupra imobilului înscris in CF 301954
Apateu, nr. top 2009/778-779 si CF 303270 Apateu, nr.
top 2011/778-779 ( CF vechi nr. 370 Apateu) in temeiul
art. 885 Cod procedura civila precum si sa se dispuna
OCPI Chisineu Cris radierea din CF 301954 Apateu
si din CF 303270 Apateu a mentiunilor înscrise sub
B6, privitoare la notarea unui proces intentat de Ienci
Marta. Toti cei interesati în cauza pot formula opozitii
la prezenta somatie, în termen de 30 de zile de la
publicare si respectiv afisarea somatiei, în dosar cu
numarul de mai sus al Judecatoriei Chisineu Cris. Emis
în baza încheierii de sedinta din data de 10.10.2018,
conform art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938. Termen
de afisare pe o durata de 30 de zile.
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Succesul eroilor SF
şi al super-producţiilor străine
Topul 20 al celor mai vizionate filme străine care au rulat în România anul trecut este dominat de super-producţii. Eroii fantastici conduc clasamentul în care mai
apar un film biografic, o animaţie şi un
thriller erotic. Lungmetrajul SF „Venom”,
regizat de Ruben Fleicher, cu Tom Hardy în rol principal, a fost anul trecut cel
mai vizionat film în cinematografele româneşti cu 426.023 spectatori. În clasamentul anuarului CNC pe 2018, pe locurile următoare se găsesc „Răzbunătorii:
Războiul infinitului“, „Jumange: Aventuri în junglă“, „Cincizeci de umbre descătuşate“, „Bohemian Rhapsody“. Filmul
despre Freddie Mercury a avut, anul trecut, 365.531 de spectatori, potrivit anuarului statistic al CNC pentru anul 2018.
De asemenea, potrivit CNC, „Bohemian
Rhapsody“ se află pe primul loc al celor
mai vizionate pelicule europene de anul
trecut. ;

Radu Jude/

9.476
8.298

8) Vânătorul de spirite

Dragoș Buliga

7.979

9) Scurtcircuit

Cătălin Saizescu

7.941

10) Secretul Fericirii

Vlad Zamfirescu

Top 10 filme străine după
numărul de spectatori în 2018
426.023

1) Venom

Venom
2) Răzbunătorii: Războiul Infinitului

Avengers: Infinity War
3) Jumanji: Aventură în Junglă

Jumanji: Welcome to the Jungle
4) Cincizeci de umbre descătușate

Fifty Shades Freed

423.564
397.872
369.137
365.531

5) Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody
6) Hotel Transilvania 3: Monștrii

362.398

în vacanţă

Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation

352.736

7) Aquaman

Aquaman

345.584

8) Deadpool 2

Dead Pool

328.567

9) Pantera Neagră

Black Panther

10) Călugăriţa: Misterul de la mănăstire 302.168

The Nun

Sursa: CNC

Ai un anunţ de dat? Ieftin şi rapid.
Sună la 0730660529!
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Fabricarea de recipienti, containere si alte produse
similare din otel 2611 Fabricarea subansamblurilor
electronice (module) 2612 Fabricarea altor componente
electronice 2620 Fabricarea calculatoarelor si a
2630
Fabricarea
echipamentelor
periferice
echipamentelor de comunicatii 2651 Fabricarea de
instrumente si dispozitive pentru masura, verificare,
control, navigatie 2680 Fabricarea suportilor magnetici
si optici destinati înregistrarilor 2731 Fabricarea de
cabluri cu fibra optica 2732 Fabricarea altor fire si
cabluri electrice si electronice 2733 Fabricarea
dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri
electrice si electronice 2822 Fabricarea echipamentelor
de ridicat si manipulat 2849 Fabricarea altor masiniunelte n. c. a. 2891 Fabricarea utilajelor pentru
metalurgie 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie
si constructii 3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n. c. a. 3311 Repararea articolelor
fabricate din metal 3312 Repararea masinilor 3313
Repararea echipamentelor electronice si optice 3314
Repararea echipamentelor electrice 3317 Repararea si
întretinerea altor echipamentelor de transport n. c. a.
3319 Repararea altor echipamente 3320 Instalarea
masinilor si echipamentelor industriale 3511 Productia
de energie electrica 3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice 3514 Comercializarea
energiei electrice 3521 Productia gazelor 3522

Distributia combustibililor gazosi, prin conducte 3523
Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat 3600
Captarea, tratarea si distributia apei 3700 Colectarea si
epurarea apelor uzate 3811 Colectarea deseurilor
nepericuloase 3812 - Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor 3832 Recuperarea materialelor reciclabile
sortate 3900 Activitati si servicii de decontaminare
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale 4211 Lucrari de constructii a drumurilor
si autostrazilor 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate
de suprafata si subterane 4213 Constructia de poduri si
tuneluri 4221 Lucrari de constructii a proiectelor
utilitare pentru fluide 4222 Lucrari de constructii a
proiectelor
utilitare
pentru
electricitate
si
telecomunicatii 4291 Constructii hidrotehnice 4299
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n. c. a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor 4312 Lucrari
de pregatire a terenului 4313 Lucrari de foraj si sondaj
pentru constructii 4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire si de aer
conditionat 4329 Alte lucrari de instalatii pentru
constructii 4331 Lucrari de ipsoserie 4332 Lucrari de

tâmplarie si dulgherie 4333 Lucrari de pardosire si
placare a peretilor 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli
si montari de geamuri 4339 Alte lucrari de finisare 4391
Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n. c. a. 4520
Întretinerea si repararea autovehiculelor 4651 Comert
cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice
si software-ului 4652 Comert cu ridicata de componente
si echipamente electronice si de telecomunicatii 4662
Comert cu ridicata al masinilor-unelte 4665 Comert cu
ridicata al mobilei de birou 4666 Comert cu ridicata al
altor masini si echipamente de birou 4669 Comert cu
ridicata al altor masini si echipamente 4671 Comert cu
ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al
produselor derivate 4675 Comert cu ridicata al
produselor chimice 4676 Comert cu ridicata al altor
produse intermediare 4677 Comert cu ridicata al
deseurilor si resturilor 4690 Comert cu ridicata
nespecializat 4941 Transporturi rutiere de marfuri 4942
Servicii de mutare 4950 Transporturi prin conducte
5210 Depozitari 5221 - Activitati de servicii anexe pentru
transporturi terestre 5222 Activitati de servicii anexe
transporturilor pe apa 5223 Activitati de servicii anexe
transporturilor aeriene 5224 Manipulari 5229 Alte
activitati anexe transporturilor 6201 Activitati de
realizare a soft-ului la comanda (software orientat
client) 6202 Activitati de consultanta în tehnologia
informatiei 6203 Activitati de management (gestiune si
exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 Alte activitati
de servicii privind tehnologia informatiei 6311
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si
activitati conexe 6810 Cumpararea si vânzarea de
bunuri imobiliare proprii bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate 6820 - Închirierea si subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6832
Administrarea imobilelor pe baza de comision sau
contract 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si
management 7111 Activitati de arhitectura 7112 Activitati
de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice 7211
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7219 Cercetaredezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 7410
Activitati de design specializat 7490 Alte activitati
profesionale, stiintifice si tehnice n. c. a. 7711 Activitati
de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule
rutiere usoare 7712 Activitati de închiriere si leasing cu
autovehicule rutiere grele 7732 Activitati de închiriere
si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739 Activitati de închirierea si leasing cu alte masini,
echipamente si bunuri tangibile n. c. a. 8020 - Activitati
de servicii privind sisteme de securizare 8110 Activitati
de servicii suport combinate 8121 Activitati generale de
curatenie a cladirilor 8122 Activitati specializate de
curatenie 8129 Alte activitati de curatenie 8130 Activitati
de întretinere peisagistica 8292 Activitati de ambalare
8299 Alte activitati de servicii suport pentru
întreprinderi n. c. a. 9511 Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor
periferice
9512
Repararea
echipamentelor de comunicatii 9609
l t e
activitati de servicii n. c. a. III. Împuternicirea Consiliului
de Administratie al UZUC SA pentru elaborarea si
semnarea Statului si Actului constitutiv al Filialei UZUC
SA Râmnicu Vâlcea, respectiv pentru îndeplinirea
tuturor formalitatilor necesare înmatricularii Filialei si
autorizarii activitatii acesteia. IV. Aprobarea datei de
20.06.2019, ca data de identificare a actionarilor asupra
carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in
aceasta adunare. si aprobarea datei de 19.06.2019, ca
“ex date”. a)Dreptul actionarilor de a participa la AGA La
AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita
dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul
actionarilor la data de referinta, conform prevederilor
legale, personal sau prin reprezentant (in baza
imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de
AGA, prin corespondenta( in baza buletinului de vot
prin corespondenta, sau formularului de vot prin
corespondenta). Accesul actionarilor, indreptatiti sa
participe la AGA este permis prin simpla proba a
identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane
fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a
identitatii reprezentantului legal. Reprezentantii
actionarilor - persoane fizice vor fi identificati pe baza
actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/
generala semnata de catre actionarul pers fizica.
Reprezentantii actionarilor - persoane juridice, isi vor
dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in
imputernicirea speciala /generala semnata de
reprezentantul legal al actionarului pers juridica.
Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice, cat
si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei
actionarilor, la data de referinta, comunicata de
Depozitarul Central SA. b) Dreptul actionarilor de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi Potrivit L. 24/2017
si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele
drepturi: (1) Unul sau mai multi actionari reprezentând,
individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare
punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de
hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala;
si b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarii generale. (2) Drepturile prevazute la alin. (1)
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice). (3) Actionarii
îsi pot exercita drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) si b)
în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii

convocarii. c) Documente aferente AGA Incepand cu
data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente
se afla pe site-ul sociertatii, putand fi descarcate:
-Convocatorul AGA -Formularele
de
vot
prin
corespondenta, -Buletin de vot -Materiale informative
referitoare la punctele de pe ordinea de zi, d)
Imputernicirile generale Actionarii pot acorda o
imputernicire generala valabila pentru o perioada care
nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il
reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale
actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate
in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice
de vot din partea actionarului, in conformitate cu
prevederile Legii 24/2017 cu modificarile si completarile
ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina
cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea
actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului
(cel caruia i se acorda imputernicirea); 3. data
imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a
acesteia, cu respectarea prevederilor legale;
imputernicirile puratand o data ulterioara au ca efect
revocarea imputernicirilor datate anterior; 4. precizarea
faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa
participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea
generala in adunarea generala a actionarilor pentru
intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu
specificarea expresa a societatii/societatilor pentru
care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.
Imputernicirea generala inceteaza prin: (i) revocarea
scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa
emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de
depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari
generale extraordinare sau ordinare, organizata in
cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in
limba engleza; sau (ii) pierderea calitatii de actionar a
mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari
generale extraordinare sau ordinare, organizata in
cadrul mandatului; sau (iii) pierderea calitatii de
intermediar sau de avocat a mandatarului. Unui
actionar i se interzice sa exprime voturi diferitei în baza
actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate. e)
Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin
corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie
de societate si sa fie completate cu optiunea de vot
(pentru, impotriva, abtinere). Imputernicirile generale/
speciale/ Formularul de vot prin corespondenta
completate si semnate insotite de copia actului de
identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de
inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul
societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura
electronica extinsa la adresa diana. braslasu@uzuc. ro
astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore
inainte de AGA. Documentele vor fi puse la dispozitia
actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul
societatii www. uzuc. ro incepand cu data publicarii
Convocatorului in Monitorul Oficial Potrivit art. 199 din
Regulamentul ASF Nr. 5/2018, fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale. Capitalul social al SC
UZUC SA este de 11.880.262, 50lei si este format din
4.752.105 actiuni, cu valoarea nominala de 2, 5lei,
fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii
isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu
numarul de actiuni pe care le poseda. Prezenta
convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii
24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018. Informatii
suplimentare se pot obtine la sediul societatii, sau la
telefon 0244/401121. Consiliul de Administratie al SC
UZUC SA, Presedinte, Bognar Attila Iosif.

CONSILIUL de administratie al SC UZUC SA Ploiesti, cu
sediul in Ploiesti, str. Depoului nr. 16, jud. Prahova
convoaca Adunarea Generala Extrordinara a
Actionarilor in data de 03.06.2019, ora 10.00, la sediul
societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.05.2019, stabilita ca
data de referinta. In cazul in care la data mentionata mai
sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru
intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de
04.06.2019 in acelasi loc si la aceeasi ora. Ordinea de zi
a adunarii extraordinare va cuprinde: I. Aprobarea
modificarii actului constitutiv societatii UZUC SA, astfel:
a)Art. 17.1, astfel: “Adunarea generala va fi prezidata de
presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de
administratie, sau de catre directorul general. In cazul
in care Adunarea generala nu va fi prezidata de
presedintele Consiliului de administratie, va mandata
pe alt administrator sau pe directorul general al socieatii
sa conduca sedinta AGA” b)Art. 19.6, astfel: Hotararile
luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub
forma unei Decizii care se semneaza doar de
Presedintele Consiliului de Administratie. c)
Aprobarea completarii obiectului de activitate al
societatii UZUC SA cu urmatoarele activitati: 3812 Colectarea deseurilor periculoase 3822 - Tratarea si
eliminarea deseurilor periculoase 5221 - Activitati de
servicii anexe pentru transporturi terestre 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate 8020 - Activitati de servicii privind
sisteme de securizare d)Imputernicirea cons Juridic
Braslasu Diana, pentru a actualiza, a semna actul
constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea
mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial. II. Aprobarea
înfiintarii si înmatricularii unei filiale a societatii UZUC
SA, cu denumirea de UZUC SA Filiala Râmnicu Vâlcea,
cu sediul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei
nr. 1, judetul Vâlcea, cu capital social 90.000lei aport
numerar si cu urmatoarea activitate: Activitate
principala 2562 Operatiuni de mecanica generala
Activitati secundare 1396 Fabricarea de articole tehnice
si industriale din textile 1399 Fabricarea altor articole
textile n. c. a 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 1711
Fabricarea celulozei 1712 Fabricarea hârtiei si cartonului
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a
ambalajelor din hârtie si carton 2211 Fabricarea
anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea
anvelopelor 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor
din material plastic 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei
plate 2319 Fabricarea de sticlarie tehnica 2343
Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2351 Fabricarea cimentului 2352 Fabricarea varului si
ipsosului 2361 Fabricarea produselor din beton pentru
constructii 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru
constructii 2363 Fabricarea betonului 2364 Fabricarea
mortarului 2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 2391
Fabricarea de produse abrazive 2399 Fabricarea altor
produse din minerale nemetalice, n. c. a 2410 Productia
de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si
accesorii pentru acestea, din otel 2431 Tragere la rece a
barelor 2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2433
Productia de profile obtinute la rece 2434 Trefilarea
firelor la rece 2442 Metalurgia aluminiului 2451 Turnarea
fontei 2452 Turnarea otelului 2453 Turnarea metalelor
neferoase usoare 2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti
componente ale structurilor metalice 2521 Productia
de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala 2529
Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia
cazanelor pentru încalzire centrala) 2550 Fabricarea
produselor metalice obtinute prin deformare plastica;
metalurgia pulberilor 2561 Tratarea si acoperirea
metalelor 2571 Fabricarea produselor de taiat 2591
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torul Vlad Zamfirescu, a avut premiera pe
marile ecrane pe 19 octombrie. Filmul a
avut 7.941 de spectatori.
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CITATII
SE citeaza parata Barcau Ioana, cu ultimul domiciliu
in comuna Lacusteni, judetul Valcea, in dosarul nr.
1372/185/2018, ce are ca obiect divort, al Judecatoriei
Balcesti, pentru termenul de judecata din data de
17.05.2019, ora 9.00, in contradictoriu cu reclamantul
Barcau Nicolae.
SE citeaza SC HIPERDESGUACE SRL cu sediul cunoscut
în Baia Mare, str. Electrolizei nr 2C, judetul Maramures,
avînd J24/960/2017, CUI 37700887 în calitatea de
pîrîta, dosar 3995/100/2017 în proces cu VICENTE
ALVARO ALVARO în calitate de reclamant, pentru data
de 27.05.2019 la Tribunalul Maramures, sala 76, ora
8,30.
SE citeaza paratul, NICA IOAN, pentru termenul de
judecata din 16.05.2019, ora 11:00, completul C6, sala
J1, in dosar nr. 9242/197/2018, al Judecatoriei Brasov,
in contradictoriu cu Popa Alina, pentru exercitarea
autoritatii parintesti.
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