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Vă

aducem la cunoştinţă că În temeiul prevederilor Actului constitutiv actualizat, al
a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale şi OUG
109/2011 privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea 111/2016, Consiliul de Administraţie al societăţii Urban Serv SA
Botoşani, conform Hotărârii CA nr. 69 din 25.08.2016, a convocat Adunarea Generală a
Acţionarilor În data de 3 octombrie 2016 ora 11 00 la adresa din Piaţa Revoluţiei nr. 1, Sala de
şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Botoşani.
Convocarea cu Ordinea de zi a fost publicată În Monitorul Oficial al României partea a
IV a nr.3160/31.08.2016, În Monitorul de Botoşani 130 august 2016 şi pe site-ul oficial al
societăţii la http://www.urbanserv.ro/convaga/convaga.html#.
Materialele sunt publicate pe site-ul oficial.
Anexăm Ordinea de zi, convocatorul, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 69 din
25.09.2016şi Anunţul publicat În M.O. şi Monitorul de Botoşani.
societăţii,

Preşedinte

Consiliu de Administraţie,

Ing. Nicolina CHIRILĂ
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URBAN SERV S.A.
Botoşani

Str, 1 Decembrie nr. 19
Cod poştal 710244
Telefon: 0231/5179U

Dispecerat: 0231/517007

Fax: 0231/531662

Reg, Com. J 07 /272/1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 8,073,720 lei
Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. registratură: 10923/2908,2016

CONVOCARE
a Adunarii Generale Ordinare a acţionarilor societăţii URBAN SERV S,A.,
cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 19 Botosani
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii CRBAN SERV SA Botoşani, cu
sediul în strada 1 Decembrie nr,19, convoacă în temeiul art. 111 alin, (2) lit. b) şi art. 117 din Legea
nr,31/1990 republicată şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr, 69/25,08,2016, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de 03,10,2016, ora 11 00 la adresa din Piara
Revoluţiei nr, 1.
Şedinţa are loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi va avea
următoarea

Ordine de zi,
1, Prezentare situaţiilor financiare la finele semestrului I al anului 2016;
2. Prezentare Raport Consiliu de Administraţie la semestru 1/2016;
3, Prezentarea situaţiei econornico - financiară la 31,07,2016;
4, Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor a căror contracte de mandat au
expirat la data de 29,07,2016;
5, Informare privind selectarea administratorilor în conformitate cu normele metodologice
de aplicare a OUG 109/2011privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
actualizată;

6, Informare privind participarea societăţii Ia licitaţia de atribuire a contractului
"Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeuri lor municipale solide
în judeţul Botoşani Lot 4 - zona 4 transfer CMD";
In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, se convoacă şi
se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr, 3111990 a societăţilor comerciale, republicată, cu
modificările ulterioare, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a acţionari lor la data de
04,10,2016, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi,
Materialele de interes pentru acţionari se pot consulta la sediul societăţii începând cu data de
12.09.2016,
Preşedinte

Consiliu de Administraţie

URBAN SERV SA
ing, Nicolina CHlRILĂ
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TABEL NOMINAL
CUACŢIONARII CONVOCAŢI LA ŞEDINŢA ORDINARĂ AGA

DIN DATA DE 03.10.2017, ORA 11 00

Nr.

crt.

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Numele

şi

Semnătura

prenumele

I

ALEXANDRU Gabriel Augustin
AMOS Andrei
ANDREI Cosmin lanut
BLAGA lulian
BOBOC Cătălin
BOSOVICI Călin George
BOTEZATU Daniel
BRANZEI Ioan
BUIUC Andreea
CHIRU Vasile
DIACONU Silvia Carmen
LUPASCU Cătălina Camelia
MAXIM Maricel Corneliu
MIHAI Stefan
MURARIU Marian
OCTAV Paul
OROSANU Marius Leonardo
PETRUSCA Ady
PORTARIUC Ovidiu lulian
TA NASA Mihail Gabriel
TINCU Mihai
TURCANU Eugen Cristian
VICOL Daniela
Botosani 25.08.2016
Presedinte Consiliu de Administraţie,
Ing. Nicolina CHIRILĂ
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HOTĂRÂREA nr. 69125 august 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii URBAN SERV SA, desemnat de A.GA cu
nr. 7 din 29.04.2016, Întrunit În temeiul prevederilor art.18 din Actul constitutiv actualizat
al societăţii Urban Serv SA, la convocarea preşedintelui Consiliului de Administraţie, respectând
condiţiile formale de adoptare a hotărârii;
- În temeiul prevederilor Actului constitutiv actualizat al societăţii URBAN SERV SA, a prevederilor
Legii nr.3111990, republicată, privind societăţile comerciale şi OUG 10912011 privind guvernanţa
corporativă a Întreprinderilor publice, modificată şi completată,
Hotărârea

Hotărăşte:

Art.1
Aprobă

convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii În data de
03.10.2016, ora 11.00, În sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Botoşani, cu
următoarea ordine de zi:
- Prezentare situaţiilor financiare la finele semestrului 1 al anului 2016;
- Prezentare Raport Consiliu de Administraţie la semestru 112016;
- Prezentarea situaţiei economico - financiară la 31.07.2016;
. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor a căror contracte de mandat au
expirat la data de 29.07.2016;
- Informare privind selectarea administratorilor În conformitate cu normele metodologice
de aplicare a OUG 10912011 privind guvernanţa corporativă a Întreprinderilor publice,
actualizată;

- informare privind participarea societăţii la licitaţia de atribuire a contractului de
"Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide În
judeţul Botoşani Lot 4 - zona 4 transfer CMD";

Art.2.
Convocatorul şi ordinea de zi se vor publica luni 29 august In Monitorul Oficial al
României partea a IVa, Monitorul de Botoşani şi pe site-ul oficial al societăţii:

Art.3.
Hotărârea

s-a adoptat cu unanimitate, 515 voturi pentru de

către

cei

prezenţi;

ArtA.

Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei

Hotărâri răspund:

Director General
Director Economic
Secretar CA
Marius Glasberg -

şef

Birou Prognoze

Botoşani,

25.08.2016
Consiliu de Administraţie,

Preşedinte

ing. Nicolina CHIRILĂ
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Intocmit,
Secretar CA,
ing. Liliana MIRIŢĂ
I

_

II

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3160/31.VIII.2016

3. Aprobarea răscumpărării de către societate a unui
maxim de 3133 acţiuni proprii, reprezentând
.~ 29,66% din capitalul social de 4.224,800 lei, în scopul
,i reducerii capitalului social, conform prevederilor art. 207,
alin. (1), iit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990. Preţul
maxim de achiziţie oferit de societate este de 250
lei/acţiune. Programul de răscumpărare se va derula pe
o perioadă de 1 lună de ia data hotărăr!i adunării
generale extraordinare a acţionarilor societăţii, iar
reducerea capitaiului social cu valoarea acţiunilor proprii
astfel răscumpărate va fi supusă aprobării viitoare a
adunării generale a acţionarnor,
4. Mandatarea Administratorului unic al societăţii
pentru ducerea la indeplinire a hotărârii adunării generale
, extraordinare.
'.i
I
5. Aprobarea mandatării Administratorului unic al
•
societăţii, doamna Sabou Violeta-Liliana, să semneze, in
numele şi pe seama acţionarilor societăţii, hotărărea
A.G.EA adoptată şi actul constitutiv actualizat conform
j pct. 2 din prezenta hotărâre şi să Îndeplinească toate
formalităţile privind inregistrarea acestora la ORCT Sălaj,
În cazul neintrunirii cvorumului de prezenţă la prima
convocare, ordinea de zi este valabilă şi pentru cea de-a
doua convocare. La adunări pot participa, personal sau
prin reprezentant in baza unei procuri speciale, toţi
acţionarii Societăţii înregistraţi În Registrul acţionari lor
ţinut la sediul societăţii la sfârşitul datei de referinţă.
Procurile speciale vor fi depuse În original la sediul
SOcietăţii cu cel puţin 48 de ore Înaintea datei stabilite
pentru adunări. Relaţii suplimentare la telefon: 0260

:.1.

"
,,~

număr

"

l

r~1340.

(70/4,564.773)

Societatea MAIRON TUBES • S.R.L.
ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare, S.C. MAIRON TUBES - S.RL., cu sediul
Galaţi, str. Drumul de Centură nr. 59, având numărul de
ordine În registrul comerţului J17/2843/1994, codul unic
de înregistrare RO 6497929 şi o cifră anuală de afaceri
de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub
numărul 94085057 din data de 2605,2016 on-line pe
site-ut MinisterulUi Finanţelor Publice, ANAF, situaţiile
financiare anuale pentru exerciţiul financiar 1 ianuarie
2015 - 31 decembrie 2015, însoţite de raportul
administratorilor

şi

71/4,564.806)

raportul auditorului financiar.
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Societatea URBAN SERV - S.A.
•

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Societăţii URBAN SERV - SA, cu sediul
În Str. 1 Decembrie nr. 19, Botoşani
Consiliul de administraţie al societăţii URBAN SERV 
S.A. Botoşani, cu sediul in Strada 1 Decembrie nr. 19,
convoacă în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) şi art. 117 din
Legea nr. 31/1990 republicată şi al Hotărârii Ccnsiliului
de Administraţie nr. 69/25.08,2016, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 03.10.2016, ora
11.00 la adresa din Piaţa Revoluţiei nr. 1.
Şedinţa are loc În sala de şedinţe a Consiliului Local
al municipiului Botoşani şi va avea următoarea ordine de
zi:
1, Prezentarea situaţiilor financiare la finele
semestrului' al anului 2016;
2. Prezentare Raport Consiliu de Administraţie la
semestrul 1/2016;
3. Prezentarea situaţiei econornico-financiare la
31.07.2016;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor ale căror contracte de mandat au expirat
la data de 29.07.2016;
5. Informare privind selectarea administratorilor în
conformitate cu normele metodologice de aplicare a
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, actualizată;
6. Informare privind participarea societăţii la licitaţia de
atribuire a contractului "Concesionarea serviciului public
de colectare şi transport al deşeurilor municipale solide În
judeţul Botoşani Lot 4 - zona 4 transfer CMD".
In cazul În care cvorumul necesar nu se va intruni la
data menţionată, se convoacă şi se fixează, În temeiul
art. 118 din Legea nr. 3111990 a societăţilor comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare, cea de-a doua
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
04,10.2016, la aceeaşi oră şi in acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi.
Materialele de interes pentru acţionari se pot consulta
la sediul societăţii începând cu data de 1209.2016.

(72/4.564.807)

Societatea TMK-ARTROM - S.A.
CONVOCARE
(completare a ordinii de zi a adunării generale
extraordinare a acţionarilor TMK-ARTROM • S.A,)
Ca urmare a cererii primite din partea acţionarului
TMK Europe GmbH, care deţine 107.722.706 acţiuni,
reprezentând 92.7282% din capitalul social al societăţii
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