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ANUNŢURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu experienţă:
receptioner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef sală,
ospătar, barman, bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser. 0722.268.866.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data de
07.05.2015 pentru ocuparea unui post vacant de
secretar debutant (pe durată nedeterminată) la serviciul administrativ. Condiţii de participare: -diplomă de
bacalaureat; -curs de secretar/secretariat computerizat.
Concursul se organizeaza la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina la data menţionată mai sus
începând cu orele 09.00 pentru proba scrisă, iar interviul în a treia zi lucrătoare de la susţinerea probei
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina -Serv. R.U.N.O.S., în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia de concurs este
afişată la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon 0349-802.550.
În data de 08-05-2015, ora 10 va avea loc la sediul
Primăriei or. Mărăşeşti, jud. Vrancea, Concursul
pentru ocuparea a 2 posturi vacante, personal
contractual: unul post de educator puericultor gr.
debutant în Centrul de zi şi unul de funcţionar în
cadrul Casei de cultură. Condiţii de participare: 1.
Generale- conform art.3 din HG nr.286/2011 modificată şi completată; 2. Specifice, pentru: -educator
puericultor, gr. debutant, studii: act doveditor privind
absolvirea liceului, cu diplomă de bacalaureat;
-funcţionar, studii: act doveditor privind absolvirea
liceului, cu sau fără diplomă de bacalaureat. În
perioada 14-27/04/2015, se vor depune dosarele de
participare la concurs, ce vor cuprinde documente
conform art.6 din HG nr.286/2011. Concursul va avea
următoarele etape: 1. Selecţia dosarelor până în
28-29/04/2015; 2. Proba scrisă în data de 08-05-2015,
ora 10; 3. Interviul. Bibliografia va fi afişată pe site-ul
şi pe tabela de afişaj ale instituţiei. Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon
0237260550. Persoana de contact: Dogaru Claudia,
insp. în Comp. RU -coord. unit. sub.

marți / 14 APRILIE 2015
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Iași. Anunţ. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, organizează concurs
de recrutare în data de 7 mai 2015 – proba practică şi 12
mai 2015 – interviul, pentru ocuparea a 1 (un) post
contractual de execuţie vacant, după cum urmează:
Structura organizatorică, Denumirea postului, Nr.
posturi: DGRFP Iaşi – Serviciul Administrativ și Arhivă,
Muncitor calificat I (îngrijitor clădiri), 1. Nivelul
studiilor: studii medii. Vechimea în specialitatea
studiilor: 9 ani pentru muncitor calificat I. Data susţinerii probei scrise a concursului: 07.05.2015 ora 10,00 și a
interviului: 12.05.2015 ora 10,00 la sediul Direcţiei
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în Iaşi, str.
Anastasie Panu 26. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a. Persoană de contact:
Sorin Doroftei, telefon: 0232213332 int. 2226.
Administratia Serviciilor Sociale Comunicare Ploieşti
anunţă: În confomitate cu prevederile HG nr. 286/2011
cu modificările şi completările ulterioare Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, cu sediul în Str.
Gr. Gr Cantacuzino nr. 46, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de “Şef serviciu cabinete medicale şcolare stomatologice” – 1 post. Concursul se va
desfăşura la sediul din str. Poştei nr. 6, după cum
urmează: - proba scrisă va avea loc la data de 07.05.2015.
– proba interviu va avea loc la data de 11.05.2015. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - diplomă de medic dentist
sau diplomă de licenţă în medicina dentară. Dosarele de
înscriere se depun la registratura instituţiei din Str. Poştei
nr. 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din
HG nr. 286/2011, actualizată. Condiţiile de participare
sunt afişate la sediul instituţiei din Str. Poştei nr. 6 şi pe
site-ul instituţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul Resurse
Umane – tel. 0244-511.137 tasta 6.
Administratia Serviciilor Sociale Comunicare Ploieşti
anunţă: În confomitate cu prevederile HG nr. 286/2011
cu modificările şi completările ulterioare Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, cu sediul în Str.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10 300. din 06.04.2015.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 28.04.2015. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
28.04.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, Cal. Domnească nr. 166, se vor vinde
prin licitație publică (prima licitație) următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului S.C. Dragdemama S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str.
G-ral, Ion Emanoil Florescu nr. 7, bl. D12 D, sc. ..., etaj ..., ap. 9, cod de identiﬁcare
ﬁscală 27442675. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de
evaluare sau de pornire a\ licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): 1.
Autoutilitară Ford Transit, sursa de energie - motorină, culoare - alb, an fabricație 2003, nr. locuri - 3, sarcină utilă max. - 1443 kg., ITP valabil 27.01.2016, 13.722 lei,
24%; 2. Autoturism Daewoo Matiz, sursa de energie - benzină, culoare - albastru, an
fabricație - 2004, nr. locuri - 5, sarcina utilă max. - 405 kg, ITP valabil 17.04.2016,
3.043 lei, 24%; 3. Autoutilitară Mercedes Benz, sursa de energie - motorină, culoare verde, an fabricație - 1997, nr. locuri - 3, sarcină utilă max. - 690 kg, ITP valabil
04.03.2015, 12.657 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare și
pct. 6, alin. (5), din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare ora 13.00: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa
la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.612512, persoană de contact Gogu Ion.
Data aﬁșării: 14.04.2015.

Gr. Gr Cantacuzino nr. 46, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de “Mediator Sanitar” – 1
post. Concursul se va desfăşura la sediul din str. Poştei
nr. 6, după cum urmează: - proba scrisă va avea loc la
data de 06.05.2015. – proba interviu va avea loc la data
de 08.05.2015. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:- absolvent
studii nivel obligatoriu – 10 clase; - absolvent al cursului
de mediator sanitar; - recomandarea din partea societatii
civile romane din Municipiul Ploiesti. Dosarele de
înscriere se depun la registratura instituţiei din Str. Poştei
nr. 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din
HG nr. 286/2011, actualizată. Condiţiile de participare
sunt afişate la sediul instituţiei din Str. Poştei nr. 6 şi pe
site-ul instituţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul Resurse
Umane – tel. 0244-511.137 tasta 6.

VÂNZĂRI DIVERSE
Carte pentru românii de pretutindeni.
Tel. 0761.674.276, 0733.940.772.

CITAȚII
Reclamanţii: Pişleag Anca-Laura şi Pişleag Costinel-Ciceroni solicită chemarea în judecată a pârâţilor: Oargă
Simona şi Mazza Cristian, pentru soluţionarea Dosarului
nr.11122/278/2013 la Judecătoria Petroşani având ca
obiect ieşire din indiviziune, pentru data de 23.04.2015,
ora 10:30.
Preda Florin, cu domiciliul în Rm.Vâlcea, Str. N.Iorga,
nr.10, bl.A26, sc.C, apt.7, Jud. Vâlcea, se citează în data
30 aprilie 2015, ora 8.00, la Judecătoria Drăgăşani, Jud.
Vâlcea, în dosarul nr.1902/223/2014, în procesul de divorţ
cu Preda Ioana Alexandra.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar
conform incheierii din data de 23.03.2015 pronunţată de
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
1719/105/2015, anunţă deschiderea procedurii simplificate a insolventei debitoarei SC Duroste SRL, cu sediul
social in Ploiesti, str. Malu Rosu, nr. 81A, bl. 106D, sc. A,
et. 3, ap. 14, jud. Prahova, CUI 14252113, J29/920/2001.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor este 06.05.2015. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.05.2015.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 09.06.2015. Prima adunare a creditorilor la data de
20.05.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar .

LICITAȚII
A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare
Timiş-Mureş Inferior, cu sediul în municipiul Timişoara,
str. Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III-IV, judeţul Timiş,
organizează licitaţii de vânzare a mijloacelor fixe aprobate la casare în oraşele Timişoara, Arad şi Reşiţa.
Listele cu mijloacele fixe se pot consulta la sediile administrative din oraşele precizate mai sus, pentru Timişoara,
str. Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III, municipiul
Timişoara, jud. Timiş, pentru Arad, str. Splaiul Mureş,
nr. 6/D, municipiul Arad, jud. Arad, pentru Reşiţa, str.
Sportului nr. 4A, municipiul Reşiţa, jud. Caraş Severin.
Mijloacele fixe pot fi vizionate la locurile de depozitare,
informaţii se obţin la numerele de telefon menţionate
mai jos. Licitaţiile vor avea loc în municipiul Timişoara
în data de 29.04.2015, în municipiul Arad în data de
29.04.2015, în municipiul Reşiţa în data de 29.04.2015.
Următoarele licitaţii în cazul de neadjudecare vor avea
loc în municipiul Timişoara în datele de 06.05.2015 şi
13.05.2015, în municipiul Arad în datele de 06.05.2015 şi
13.05.2015, în municipiul Reşiţa în datele de 06.05.2015
şi 13.05.2015. Datele suplimentare privind organizarea
licitaţiilor, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
potenţialii achizitori pentru a fi admişi la licitaţie, preţul
de pornire a licitaţiei, precum şi cota de cheltuieli de
participare, se pot obţine la Timişoara telefon: 0256203230, Reşiţa telefon: 0257-280955 şi Arad telefon:
0255-229168.
Primăria comunei Astileu anunţă organizarea licitaţiei
publice privind: Atribuirea contractului de concesiune a
terenului în suprafaţă de 53437 mp, înscris în Cf nr.
41137 Astileu, Nr. CAD 51137, aparţinând domeniului
public al comunei Atileu, pentru deschidere carieră
exploatare calcar. Perioada de concesionare a terenului
va fi de la 16 ani. Caietul de sarcnini poate fi obţinut de
la Biroul Achiziţii publice din cadrul Primăriei com
Astileu. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei com
Astileu nr. 202, judeţul Bihor, până la data de 29.04.2015
ora 15:30. Licitaţia va avea loc la data de 30.04.2015,
orele 09:00 la sediul Primăriei Com. Astileu. Relaţii
suplimentare se pot obţine la nr de tel. 0259-349.097, fax
0259-349.221, e-mail: primaria.astileu@cjbihor.ro.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Administratorul unic al S.C. PROVITAS
S.A., cu sediul social în Bucureşti, B-dul Unirii, Nr. 14,
Bl. 6A, 6 B, 6 C, Sector 4, având nr. de ordine în registrul
comerţului J 40/10717/1995 şi C.U.I.: 7965688, convoacă,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republi-

cată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 15.05.2015
orele 11.00 la sediul societăţii. În cazul în care adunarea
nu se va putea desfăşura datorită neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare este pentru data de 16.05.2015
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. La Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi
să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 20.04.2015, considerată dată de referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor
financiare ale anului 2014, pe baza Raportului Administratorului Unic şi a Raportului Auditoriului financiar. 2.
Aprobarea repartizării profitului net pe baza propunerii
Administratorului Unic. 3. Aprobarea descărcării de
gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar 2014. 4. Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2015 şi a Planului de Investiţii pentru anul 2015. 5.
Aprobarea remuneraţiei lunare a Administratorului
Unic. 6. Numirea Auditorului Financiar pentru exerciţiul financiar 2015. 7. Aprobarea sumei de plata pentru
serviciile de audit financiar pentru anul 2015. 8. Împuternicirea domnului Buga Ioan- Director general al societăţii, de a efectua şi îndeplini oricare şi toate
formalităţile necesare legate de aducerea la îndeplinire a
hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa şi înregistra la Oficiul Registrului Comerţului şi publica la
autorităţile competente hotărârile adunării generale
ordinare a acţionarilor. Participarea la lucrările adunării
se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază
de procură specială încredinţată altui acţionar S.C.
PROVITAS S.A. sau pe bază de procură specială autentificată, încredinţată altei persoane decât acţionari.
Procurile speciale şi procurile autentificate, vor fi depuse
(prin registratură sau corespondenţă) la S.C. PROVITAS
S.A, până cel mai târziu la data de 11.05.2015. Materialele elaborate pentru adunarea generală ordinară pot fi
consultate de acţionari la sediul societăţii începând cu
data de 15.04.2015. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute la sediul S.C. PROVITAS S.A. sau la tel./fax:
021.337.08.71/ 021.337.71.33.
Convocare: Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C. COMPLEX COMET S.A. Bucureşti, J40/391/1990,
CIF: RO2622360, Convoacă Marţi– 18/19.05.2015 ora
12.00 la sediul societăţii din B-dul Timişoara nr.84, sector
6, Bucureşti, Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Având următoarea: Ordine de Zi: 1. Discutarea şi
aprobarea următoarelor documente: -Raportul de
gestiune al Consiliului de Adminitraţie la data de
31.12.2014; -Raportul Auditorului financiar pentru anul
2014; -Bilant Contabil la 31.12.2014; -Contul de Profit şi
Pierderi la 31.12.2014; -Bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015. 2. Repartizarea profitului inregistrat la
data de 31.12.2015. 3. Revocarea mandatului D-lui
Tripon Gheorghe din funcţia de Preşedinte al Consiliului
de Administraţie şi a dlui Barle Catalin- Gheorghe din
funcţia de membru al Consiliului de Administraţie şi a
dnei Mihaila Maria Otilia din funcţia de membru al
Consiliului de Administraţie. Lista cu informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru numire în
funcţia de administratori se afla la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată începând cu data publicării prezentului convocator. 4. Aprobarea datei de 03 iunie 2015, ca
data de înregistrare, conform art.238 alin.1 din Legea
nr.297/2004 privind piaţa de capital pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile
adoptate în şedinţa Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor din data de 18/19 mai 2015. Acţionarii au
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a
A.G.O.A. şi de a pune întrebări privind aceasta în
conformitate cu art.7 şi 13 din Regulamentul C.N.V.M.
nr.6/2009, drepturi care sunt respectate, astfel: Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii
(denumiţi în cele ce urmează “Iniţiatori”) au dreptul: a)
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 b) De a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe oridnea de zi a adunării generale.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoţite de copiile
actelor de identitate ale iniţiatorilor. Cererile cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării
se înaintează Consiliului de Admninistraţie al societăţii
în termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului
Adunării, numai în scris, în plic închis, cu menţiunea
“Pentru Adunarea generală Ordinară a Acţionarilor S.C.
COMPLEX COMET S.A. din data de 18.05.2015”
însoţite de copia actului de identitate valabil al iniţiatorului (în cazul persoanelor fizice buletin/ carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin /carte
de identitate a reprezentantului legal împreună cu
certificatul constator eliberat de Registrul Comerţului,
nu mai vechi de 30 de zile). Ordinea de zi completată cu
punctele propuse de acţionarii sus menţionaţi va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi actul
constitutiv pentru convocarea adunării generale.
Proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a Adunării se
înaintează Consiliului de Administraţie al societăţii în
termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului
Adunării, numai în scris, în plic închis, cu menţiunea
“Pentru Adunarea generală Ordinară a Acţionarilor S.C.
COMPLEX COMET S.A. din data de 18.05.2015 ”
însoţite de copia actului de identitate valabil al iniţiatorului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin /carte
de identitate a reprezentantului legal împreună cu
certificatul constator eliberat de Registrul Comerţului,
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nu mai vechi de 30 de zile). Acţionarii Societăţii, indiferent de participaţia deţinută în capital social, pot
transmite întrebări în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării. Acţionarii pot depune
asemenea întrebări doar însoţite de copia actului de
identitate valabil (în cazul persoanelor fizice buletin/carte
de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice,
buletin /carte de identitate a reprezentantului legal
împreună cu certificatul constator eliberat de Registrul
Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile). În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru data de
19.05.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Primirea
acţionarilor la secretariatul Adunărilor Generale Ordinară a Acţionarilor, pentru validarea prezenţei, va începe
la ora 11:30. Materialele de la ordinea de zi, inclusiv
modelul de procura specială vor putea fi consultate,
începând cu data de 15.04.2015, la sediul social din
Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 84, sector 6 sau pe
website-ul: www.complexcomet.ro sectiunea STIRI.
Acţionarii persoane fizice pot fi reprezentaţi în adunările
generale prin alţi acţionari în baza procurilor speciale
sau prin alte persoane în baza procurilor autentificate.
După completare şi semnare procurile vor fi depuse la
sediul social cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea adunării.
Nerespectarea termenului de depunere a procurilor
conduce la imposibilitatea participării la adunările
generale. În conformitate cu art.123 alin.2 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale– republicată, cu
modificările si completările ulterioare, data de referinţă
pentru acţionarii înregistraţi în Depozitarul Central
îndreptăţiţi să voteze în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor este sfârşitul zilei de: 05 mai
2015. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Tripon
Gheorghe.
Convocare: Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C. COMPLEX COMET S.A. Bucureşti, J40/391/1990,
CIF: RO2622360 Convoacă Marţi– 18/19.05.2015 ora
14.00, la sediul societăţii din B-dul Timişoara nr.84,
sector 6, Bucureşti, Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor, Având următoarea Ordine de Zi: 1.
Ratificarea în mod expres şi în intregime a hotărârii nr.4
din 3 Aprilie 2015 a consiliului de administraţie al societăţii Complex Comet S.A, cu privire la menţinerea
garanţiilor constituite de Complex Comet S.A. în
vederea prelungirii creditului contractat de S.C.
IOVIROM S.R.L. C.U.I. 13668991, înregistrată la
Registru Comerţului sub nr. J40/880/30.01.2001 de la
Credit Europe Bank conform contractului de credit
nr.124/11.12.2006. 2. Ratificarea în mod expres şi în
întregime a tuturor actelor necesare menţinerii ipotecilor
imobiliare pentru garantarea creditului în valoare de
3.176.512,38 EUR acordat de către Credit Europe Bank
(Romania) S.A. prin. –Sucursala Baia Mare societăţii
comerciale IOVIROM S.R.L în baza contractului de
credit nr.124/11.12.2006, acte încheiate de societate prin
Consiliul de Administraţie al subscrisei, reprezentat de
dl. Tripon Gheorghe, cu depăşirea limitelor mandatului
acordat acestuia din urmă, având în vedere Hotărârea
A.G.A. nr. 1 din data de 17.04.2007. Ratificarea are ca
obiect recunoaşterea efectelor juridice depline ale actului
adiţional la contractului de credit nr. 124/11.12.2006 şi,
după caz, a actului adiţional la contractul de ipotecă
autentificat sub nr. 1858/17.04.2007 de notar public
Corpadea Corina Raluca, încheiate în vederea prelungirii pe o perioadă de 45 zile a facilităţii de credit acordate societăţii IOVIROM S.R.L. în baza contractului de
credit nr.124/11.12.2006. 3. Statuarea faptului că reprezentantul societăţii, dl. Tripon Gheorghe, a angajat în
mod valabil S.C. COMPLEX COMET S.A., semnând în
numele şi pentru societate actele invocate. 4. Aprobarea
unei decizii cu privire la menţinerea garanţiilor imobiliare constituite în baza contractului de ipoteca autentificat sub nr.1858/17.04.2007 de notar public Corpadea
Corina Raluca, cu sediul în Baia Mare, asupra activelor
din patrimoniul Societăţii Complex Comet S.A, după
cum acestea sunt identificate prin C.F. număr 16148
Bucureşti sector 6, număr cadastral 3643 reprezentând
teren în suprafaţa de 25.415 mp şi construcţii în suprafaţa construită la sol de 16875.41 mp şi alte bunuri în
vederea garantării facilităţii de credit acordate de Credit
Europe Bank societăţii IOVIROM, în baza contractului
de credit nr.124/11.12.2006 şi actelor adiţionale ulterioare. 5. Aprobarea împuternicirii Dlui. Tripon Gheorghe, domiciliat în Mun. Baia Mare, str. Dr. Victor Babes,
nr.31, ap.11, judeţul Maramureş, CNP 1671210120692,
identificat prin C.I. seria MM nr. 572322, emisă de
SPCLEP Baia Mare la data de 30.09.2011, Membru al
Consiliului de Administraţie, pentru semnarea contractului de credit şi toate actele adiţionale aferente/ Condiţii
Speciale/ Condiţii Speciale Revizuite/ Condiţii Generale,
a contractelor de ipotecă imobiliară şi actelor adiţionale,
a contractelor de garanţie reală mobiliară/ ipoteca mobiliară asupra depozitelor în numerar şi actelor adiţionale,
a contractelor de ipotecă, precum şi toate cererile ori
documentele necesare aducerii la îndeplinire a prezentei
hotărâri şi să îndeplinească toate formalităţile necesare
înscrierii ipotecilor în registrele de publicitate. 6. Aprobarea documentelor ce vor fi semnate de împuternicit,
conform punctului 5 dar fără a se limita la acestea, cu
forma şi conţinutul emise de Credit Europe Bank, ce se
vor anexa hotărârii. 7. Aprobarea datei de 03 iunie 2015,
ca dată de înregistrare, conform art.238 alin.1 din Legea
nr.297/2004 privind piaţa de capital pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile
adoptate în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor din data de 18.05.2015. Acţionarii au
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a
A.G.E.A. şi de a pune întrebări privind aceasta în
conformitate cu art.7 şi 13 din Regulamentul C.N.V.M.
nr.6/2009, drepturi care sunt respectate, astfel: Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau

împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii
(denumiţi în cele ce urmează “Iniţiatori”) au dreptul: a)
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 b) De a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe oridnea de zi a adunării generale.
Propunerile privind introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării trebuie să fie însoţite de copiile
actelor de identitate ale iniţiatorilor. Cererile cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării
se înaintează Consiliului de Admninistraţie al societăţii
în termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului
Adunării, numai în scris, în plic închis, cu menţiunea
“Pentru Adunarea generala Extraordinară a Acţionarilor S.C. COMPLEX COMET S.A. din data de
18.05.2015” însoţite de copia actului de identitate valabil
al iniţiatorului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte
de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice,
bultein /carte de identitate a reprezentantului legal
împreună cu certificatul constator eliberat de Registrul
Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile). Ordinea de zi
completată cu punctele propuse de acţionarii sus
menţionaţi va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor
prevăzute de lege şi actul constitutiv pentru convocarea
adunării generale. Proiectele de hotărâri pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de zi a
Adunării se înaintează Consiliului de Administraţie al
societăţii în termen de 15 zile de la data publicării
Convocatorului Adunării, numai în scris, în plic închis,
cu menţiunea “Pentru Adunarea generală Extraordinară
a Acţionarilor S.C. COMPLEX COMET S.A. din data
de 18.05.2015 ” însoţite de copia actului de identitate
valabil al iniţiatorului (în cazul persoanelor fizice buletin/
carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor
juridice, buletin /carte de identitate a reprezentantului
legal împreună cu certificatul constator eliberat de Registrul Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile). Acţionarii
Societăţii, indiferent de participaţia deţinută în capital
social, pot transmite întrebări în scris privind punctele de
pe ordinea de zi a Adunării. Acţionarii pot depune
asemenea întrebări doar însoţite de copia actului de
identitate valabil (în cazul persoanelor fizice buletin/carte
de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice,
buletin /carte de identitate a reprezentantului legal
împreună cu certificatul constator eliberat de Registrul
Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile). În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor se convoacă pentru data de
19.05.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Primirea
acţionarilor la secretariatul Adunărilor Generale Extrordinare a Acţionarilor, pentru validarea prezenţei, va
începe la ora 13:30. Materialele de la ordinea de zi,
inclusiv modelul de procură specială vor putea fi consultate, începând cu data de 15.04.2015, la sediul social din
Bucureşti, Bd. Timişoara nr.84, sector 6 sau pe
website-ul: www.complexcomet.ro sectiunea STIRI.
Acţionarii persoane fizice pot fi reprezentaţi în adunările
generale prin alţi acţionari în baza procurilor speciale
sau prin alte persoane în baza procurilor autentificate.
După completare şi semnare procurile vor fi depuse la
sediul social cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea adunării.
Nerespectarea termenului de depunere a procurilor
conduce la imposibilitatea participării la adunările
generale. În conformitate cu art.123 alin.2 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale– republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, data de referinţă
pentru acţionarii înregistraţi în Depozitarul Central
îndreptatiti să voteze în cadrul Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este sfârşitul zilei de: 05
mai 2015. Prezentul convocator îl anulează pe cel înregistrat la Monitorul Oficial sub nr. 3941724/11.03.2015 şi
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1306 din 12
martie 2015. Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Tripon Gheorghe.
COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII
GENERALE A FABERROM S.A. Subsemnata,
DANIELA SCHOPPMEYER, cetățean român, cu
domiciliul în București, Bd. General Vasile Milea, nr. 9,
bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 6, identificată cu C.I. seria
DP, nr. 142263, emisă la data de 18.03.2011 de DEPABD,
CNP 2800524450018 , în calitate de administrator al
FABERROM S.A., cu sediul în București, Bd. Iuliu
Maniu, nr. 7, Sector 6, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/620/1991, CUI 455053 în temeiul
art. 117 ind. 3 din Legea nr. 31/1990 dispun completarea
Ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor
Faberrom S.A., convocată pentru data de 04.05.2015, ora
14.00 la sediul societății, din București, Bd. Iuliu Maniu,
nr. 7, sector 6 după cum urmează: După punctul 6 al
ordinii de zi se vor introduce următoarele puncte noi: 7.
Modificarea art. 18 din Actul Constitutiv al Societății în
sensul următor: La alin. 1 - restrângerea numărului
membrilor Consiliului de Administrație de la 7 la 5 și
renunțarea la condiția ca administratorul să fie și
acționar. De asemenea se va elimina și mențiunea că
Directorul General este de drept și Președintele Consiliului de Administrație. După alin. 2 – introducerea unui
nou alineat prin care să se stipuleze expres că nu este
necesar ca administratorul să fie ales dintre acționari.
Alin. 3 – eliminare prin renunțare la condiția ca administratorii să depună o garanție de 10 acțiuni. Alin. 6 modificarea în sensul că Președintele Consiliului de
Administrație este ales de Adunarea Generală a Acționarilor și dobândește de drept și calitatea de Director
General; adăugarea mențiunii că Președintele Consiliului de Administrație numește și un Vicepreședinte care
dobândește de drept funcția de Director General
Adjunct. 8. Revocarea următorilor membri ai Consiliului
de Administrație: Christescu Gheorghe, cu domiciliul în
București, Sector 5, Str. Balomir, nr. 25, identificat cu

C.I. seria RT nr. 906033, CNP 1510719400137; - Barbu
Cristel, cu domiciliul în București, Sector 6, str. Cetatea
de Baltă, nr. 2, bloc P13, et. 3, ap. 65, identificat cu C.I.
seria RX nr. 411270, CNP 1640123400442; - Chițimiea
Petre, cu domiciliul în București, Sector 3, Bd. Nicolae
Grigorescu, nr. 45, Bl. C1, sc. 5, ap. 51, identificat cu C.I.
seria RD nr. 750211, CNP 1610424400021; - Tudose
Mihaela, cu domiciliul în București, Sector 4, Calea
Văcărești, nr. 201, bl. 87, sc. B, et. 1, ap. 37, identificată cu
C.I. seria RR nr. 444794, CNP 2551027400091; - Popa
Angela, cu domiciliul în București, Sector 2, Aleea
Lungulețu, nr. 6, bl. D14, sc. 1, et. 6, ap. 27, identificată
cu C.I. seria RT nr. 625999, CNP 2550105400272. 9.
Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație, în număr de 4, pentru un mandat de 4 ani, în
persoana următorilor: Christian Schoppmeyer, cetățean
german, cu domiciliul în București, Bd. General Vasile
Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 6, identificat cu
Pașaport german nr. C4W3F8HV2 la data de 24.08.2010,
CNP 7770601400016, având absolvită școala superioară
în domeniul economic și îndeplinind calitatea de
director general la societatea Morpho Cards România
SRL din anul 2007. - Constantin Popa, cetățean român,
cu domiciliul în București, str. Azurului, nr. 5, bl. 118 A,
sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6, identificat cu C.I., seria RD,
nr. 561979, emisă de SPCEP Sector 6, la data de
29.02.2008, CNP 1720303461540, având studii superioare în științe economice, specializare management. Oana Popa, cetățean român, cu domiciliul în București,
str. Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6,
identificată cu C.I., seria RR, nr. 573989, emisă de
SPCEP Sector 6, la data de 20.03.2009, CNP
2751212461539, având studii superioare în domeniul
juridic, în farmacie și chimie. - Cernea Mihail Valentin,
cetățean român, cu domiciului în București, str. Agnita,
nr. 51, Sector 6, identificat cu C.I. seria seria RX, nr.
288842, emis de SEP, la data de 30.03.2005, CNP,
1870304460063, având studii superioare în domeniul
științelor sociale. 10. Alegerea unui nou Președinte al
Consiliului de Administrație, în persoana dnei. Daniela
Schoppmeyer, Daniela Schoppmeyer, cetățean român, cu
domiciliul în București, Bd. General Vasile Milea, nr. 9,
bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector 6, identificată cu C.I. seria
DP, nr. 142263, emisă la data de 18.03.2011 de DEPABD,
CNP 2800524450018 pentru un mandat de 4 ani. Ca
urmare a modificării Actului Constitutiv de la pct. 7, 8,
9, 10, primele 6 alineate din art. 18 va avea următorul
conținut, restul articolului rămânând nemodificat: „Societatea comercială pe acțiuni este administrată de un
Consiliu de Administrație, compus din 5 membri, aleși
de Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă de 4
ani, cu posibilitatea de realegere. Membrii Consiliului de
Administrație nu trebuie aleși exclusiv dintre acționarii
societății. Consiliul de Administrație are următoarea
componență: Nr. crt. / Numele și prenumele cetățenia /
Funcția / Locul și data nașterii, CNP, Serie și nr. C.I. /
Adresa. 1. / Schoppmeyer Daniela - Română / Președinte
Consiliu de Administrație Director General / București/
24.05.1980; 2800524450018, DP/ 142263 / București, Bd.
General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector
6. 2. / Schoppmeyer Christian, Germană / Membru /
Paderborn, Germania/ 01.06.1977 C4W3F8HV2 /
București, Bd. General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et.
2, ap. 9, sector 6. 3. / Popa Oana- Română / Membru /
București/ 12.12.1975 RR/ 573989 / București, str.
Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6. 4. /
Popa Constantin - Română / Membru / București/
03.03.1972 RD/ 561979 / București, str. Azurului, nr. 5, bl.
118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6. 5. / Cernea Mihail
Valentin - Română / Membru / București/ 04.03.1987.
RX/ 288842 / București, str. Agnita, nr. 51, Sector 6.
Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou
administrator, pentru completarea acestui loc. Durata
mandatului celui nou ales va fi egală cu perioada care a
mai rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său. Președintele Consiliului de Administrație este ales
de Adunarea Generală a Acționarilor și dobândește de
drept și calitatea de Director General al Societății, acesta
putând alege și un Vicepreședinte, care dobândește de
drept și funcția de Director General Adjunct. 11. Împuternicirea dnei. Daniela Schoppmeyer, Președinte al
Consiliului de Administrație să semneze hotărârea
Adunării Generale a Acționarilor și actul constitutiv
actualizat, precum și mandatarea dnei. av. Jelea Silvia
Maria, domiciliată în Mun. Alexandria, str. Mărășești nr.
29, jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR nr.
331592, eliberată de SPCLEP Alexandria la data de
28.08.2009, să efectueze formalitățile de înregistrare a
hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului, precum și
orice alte formalități necesare pentru aplicarea acestora.
Punctul 7 „Diverse” se renumerotează și va deveni pct.
12. În consecinţă, Ordinea de zi a Adunării Generale a
Acţionarilor convocate pentru data de 04.05.2015, ora
14.00 la sediul societăţii va avea următorul conţinut: 1.
Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2014. 2.
Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul
2014, bilanț contabil, contul de profit și de pierderi,
anexele legale. 3. Raportul auditorului pentru anul 2014.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2014. 5. Prezentarea și aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015. 6.
Prelungirea mandatului Consiliului de Administrație
pentru o perioadă de 4 ani. 7. Modificarea art. 18 din
Actul Constitutiv al Societății în sensul următor: La alin.
1 - restrângerea numărului membrilor Consiliului de
Administrație de la 7 la 5 și renunțarea la condiția ca
administratorul să fie și acționar. De asemenea se va
elimina și mențiunea că Directorul General este de drept
și Președintele Consiliului de Administrație. După alin.
2 – introducerea unui nou alineat prin care să se stipuleze expres că nu este necesar ca administratorul să fie
ales dintre acționari. Alin. 3 – eliminare prin renunțare la
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condiția ca administratorii să depună o garanție de 10
acțiuni. Alin. 6 - modificarea în sensul că Președintele
Consiliului de Administrație este ales de Adunarea
Generală a Acționarilor și dobândește de drept și calitatea de Director General; adăugarea mențiunii că
Președintele Consiliului de Administrație numește și un
Vicepreședinte care dobândește de drept funcția de
Director General Adjunct. 8. Revocarea următorilor
membri ai Consiliului de Administrație: - Christescu
Gheorghe, cu domiciliul în București, Sector 5, Str.
Balomir, nr. 25, identificat cu C.I. seria RT nr. 906033,
CNP 1510719400137; - Barbu Cristel, cu domiciliul în
București, Sector 6, str. Cetatea de Baltă, nr. 2, bloc P13,
et. 3, ap. 65, identificat cu C.I. seria RX nr. 411270, CNP
1640123400442; - Chițimiea Petre, cu domiciliul în
București, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 45, Bl.
C1, sc. 5, ap. 51, identificat cu C.I. seria RD nr. 750211,
CNP 1610424400021; - Tudose Mihaela, cu domiciliul în
București, Sector 4, Calea Văcărești, nr. 201, bl. 87, sc. B,
et. 1, ap. 37, identificată cu C.I. seria RR nr. 444794,
CNP 2551027400091; Popa Angela, cu domiciliul în
București, Sector 2, Aleea Lungulețu, nr. 6, bl. D14, sc. 1,
et. 6, ap. 27, identificată cu C.I. seria RT nr. 625999,
CNP 2550105400272. 9. Alegerea unor noi membri ai
Consiliului de Administrație, în număr de 4, pentru un
mandat de 4 ani, în persoana următorilor: Christian
Schoppmeyer, cetățean german, cu domiciliul în
București, Bd. General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et.
2, ap. 9, sector 6, identificat cu Pașaport german nr.
C 4W3F8HV2 la data de 24.08.2010, CNP
7770601400016, având absolvită școala superioară în
domeniul economic și îndeplinind calitatea de director
general la societatea Morpho Cards România SRL din
anul 2007. Constantin Popa, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et.
6, ap. 38, sector 6, identificat cu C.I., seria RD, nr.
561979, emisă de SPCEP Sector 6, la data de 29.02.2008,
CNP 1720303461540, având studii superioare în științe
economice, specializare management. Oana Popa,
cetățean român, cu domiciliul în București, str. Azurului,
nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6, identificată cu
C.I., seria RR, nr. 573989, emisă de SPCEP Sector 6, la
data de 20.03.2009, CNP 2751212461539, având studii
superioare în domeniul juridic, în farmacie și chimie.
Cernea Mihail Valentin, cetățean român, cu domiciului
în București, str. Agnita, nr. 51, Sector 6, identificat cu
C.I. seria seria RX, nr. 288842, emis de SEP, la data de
30.03.2005, CNP, 1870304460063, având studii superioare în domeniul științelor sociale. 10. Alegerea unui
nou Președinte al Consiliului de Administrație, în
persoana dnei. Daniela Schoppmeyer, Daniela Schoppmeyer, cetățean român, cu domiciliul în București, Bd.
General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector
6, identificată cu C.I. seria DP, nr. 142263, emisă la data
de 18.03.2011 de DEPABD, CNP 2800524450018 pentru
un mandat de 4 ani. Ca urmare a modificării Actului
Constitutiv de la pct. 7, 8, 9, 10, primele 6 alineate din
art. 18 va avea următorul conținut, restul articolului
rămânând nemodificat: „Societatea comercială pe
acțiuni este administrată de un Consiliu de Administrație, compus din 5 membri, aleși de Adunarea
Generală a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de realegere. Membrii Consiliului de
Administrație nu trebuie aleși exclusiv dintre acționarii
societății. Consiliul de Administrație are următoarea
componență: Nr. crt. / Numele și prenumele, cetățenia /
Funcția / Locul și data nașterii, CNP Serie și nr. C.I. /
Adresa. 1. / Schoppmeyer Daniela- Română / Președinte
Consiliu de Administrație Director General / București/
24.05.1980- 2800524450018 DP/ 142263 / București, Bd.
General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et. 2, ap. 9, sector
6. 2. / Schoppmeyer Christian -Germană / Membru /
Paderborn, Germania/ 01.06.1977 C4W3F8HV2 /
București, Bd. General Vasile Milea, nr. 9, bl. A, sc. A, et.
2, ap. 9, sector 6. 3. / Popa Oana - Română / Membru /
București/ 12.12.1975 RR/ 573989 / București, str.
Azurului, nr. 5, bl. 118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6. 4. /
Popa Constantin - Română / Membru / București/
03.03.1972 RD/ 561979 / București, str. Azurului, nr. 5, bl.
118 A, sc. A, et. 6, ap. 38, sector 6. 5. / Cernea Mihail
Valentin - Română / Membru / București/ 04.03.1987
RX/ 288842 / București, str. Agnita, nr. 51, Sector 6.
Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou
administrator, pentru completarea acestui loc. Durata
mandatului celui nou ales va fi egală cu perioada care a
mai rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său. Președintele Consiliului de Administrație este ales
de Adunarea Generală a Acționarilor și dobândește de
drept și calitatea de Director General al Societății, acesta
putând alege și un Vicepreședinte, care dobândește de
drept și funcția de Director General Adjunct”. 11.
Împuternicirea dnei. Daniela Schoppmeyer, Președinte
al Consiliului de Administrație să semneze hotărârea
Adunării Generale a Acționarilor și actul constitutiv
actualizat, precum și mandatarea dnei. av. Jelea Silvia
Maria, domiciliată în Mun. Alexandria, str. Mărășești nr.
29, jud. Teleorman, identificată cu CI seria TR nr.
331592, eliberată de SPCLEP Alexandria la data de
28.08.2009, să efectueze formalitățile de înregistrare a
hotărârilor Adunării la Registrul Comerțului, precum și
orice alte formalități necesare pentru aplicarea acestora.
12. Diverse. În caz de de neîntrunire a cvorumului legal
de desfășurare a AGA FABERROM S.A., aceasta se va
întruni în data de 05.05.2015, în același loc și la aceeași
oră. FABERROM S.A. Prin Adm. SCHOPPMEYER
DANIELA

