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E. Active circulante nete, respectiv datorii curente
nete: 249.365 lei

D

ECIZ;AN R. 3/1 7 .02.2020

a asociatului unic al Societdlii
I.M.U. LABORATORIES - S.R.L.
Asociatul unic al societdtii l.M.U. LABORATORIES -

S.R.L., o societate de na(ionalitate romAnd cu
rdspundere limitatd, cu sediul in Bucuregti, str. Zboina
Neagrd nr. 9, bl. 117, sc. 1, et. 4, ap.25, sectorul 6,
inregistratd la Registrul Come(ului cu nr. J40l118612007 ,
cod unic de inregistrare (CUl) 20742993 (,,Societatea"), qi
anume;
TRIENTIS GmbH, o societate cu rdspundere limitatd

de na{ionalitate austriacd, cu sediul in Austria,
Mtihlhdufelweg 4/Haus 44, 1220 Viena, inregistratd la
Registrul Comerlului Austria cu nr. FN 492957m,
reprezentatd de Martin Dreiseitel, conform HotdrArii

Asocialilor din 17.02.2020, a decis dizolvarea

gi
lichidarea Societd(ii conform art.227 alin. 1 lit. d) 9i art.

235 din Legea societatilor nr. 3111990, intrucdt
Societatea nu igi mai poate desfdgura obiectul de
activitate. Lichidarea se efectueazd fdrd lichidator,
societatea neavdnd datorii cdtre terti, crean{e de
recuperat gi bunuri de repartizat.
(31/6.02e.305)

FUNDATIA
MAREgAL ALEXANDRU AVERESCU
EXTRAS

al situaliilor financiare pentru anul 2019
al Fundaliei ,,Maresal Alexandru Averescu",
recunoscutd ca fiind de utilitate publicd
Judelul: Buzdu;
Entitate: FUNDATIA ..MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU'';
Adresa: localitatea Buzdu, Str. Unirii nr.140;

Telefon 0238725906, fax 0338814480, codul pogtal
120279;
Numdrul gi data inscrierii in Registrul asocialiilor gi
fundaliilor 8901 /03. 1 0.2005;
Actul normativ, nr., datd, de recunoagtere a utilitdtii
publice: HG nr. 860/06.11 .2013;
Codul de inregistrare fiscald 180141038;
Indicatorii din situatiile financiare anuale depuse
pentru anul: 2019;
l. Indicatorii din bilan! (in lei):
A. Active imobilizate: 15.840lei
B. Active circulante: 254.336 lei
C. Cheltuieliin avans: 0 lei
D. Datorii ce trebuie plStite intr-o perioadd de pdnd la
un an: 4.971|ei

active minus datorii curente: 265.205 lei
G. Datorii ce trebuie pldtite Tntr-o perioadd mai mare
de un an: 0 lei
H. Provizioane: 0lei
l. Venituriin avans: 0 lei
J. Capitaluri proprii: 265.205 lei
Total capitaluri: 265.205 lei.
ll. Indicatoriidin contul rezultatului exerciliului (in lei):
F. Total

- Venituri din activitdtile fard scop patrimonial: 62.633 lei,

din care:

Resurse oblinute de la bugetul de stat gi/sau de la
bugetele locale 9i subven{ii pentru venituri: 27.000 lei
- Cheltuieli privind activitd{ile fdrd scop patrimonial:
61.132|ei, din care:
- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat gi/sau de
la bug. locale gi din subv. pentru venituri: 27.000 lei
- Excedent din activitdlile fdrd scop patrimonial: 1.501 lei
- Deficit din activitdlile fdrd scop patrimonial: 0 lei
- Venituri din activitdlile cu destinalie speciald: 0 lei
- Cheltuieli privind activitSlile cu destinalie specialS: 0lei
- Excedent din activitdlile cu destinalie speciald: 0 lei
- Deficit din activitd{ile cu destinalie speciald: 0 lei
- Venituri din activitdlile economice: 0 lei
- Cheltuieli privind activitdlile economice: 0 lei
- Excedent din activitdlile economice: 0 lei
- Deficit din activitdlile economice: 0 lei
- Venituri totale: 62.633 lei
- Cheltuieli totale: 61.132 lei
- Excedent: 1.501 lei
- Deficit: 0lei.
lll. ActivitSli desfdgurate:
- Fdrd scop patrimonial, cod clasd CAEN 8559
Efectivul de personalin anul 2019-1
- Economicd sau financiard, cod clasd CAEN
Efectivul de personal in
- Durata efectivd de funclionare ?n anul 2019 (in luni) 12
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019
AL FUNDATIEI ,,MAREgAL ALEXANDRU
AVERESCU", RECUNOSCUTA,CA FI I ND
DE UTILITATE PUBLICA
Jude{ul: Buzdu

Entitate: FUNDATIA,,MARE$AL ALEXANDRU
AVERESCU'
Adresa: localitatea Buzdu, Str. Unirii nr. 140
tefefon 0238725906, fax 0338814480, codul pogtal
120279
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Numdrul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si
funda{iilor 8901 /03. 1 0.2005

Actul normatiV nr., datd, de recunoagtere a utilitdlii
publice: HG 860/06. 11.2013
Codul de inregistrare fiscatd 1 80141038

1. Misiunea organizatiei, precum si obiectivele
organiza!iei:

Scopul prevdzut in statutul organiza{iei definit

Tn

conformitate cu art. 2 din Statut

- Perpetuarea valorilor morale, militare,

traditionale,
cunoasterea si pretuirea istoriei armatei, a celui dintdi
comandant al Armatei a 2-a, Maregalul Alexandru
Averescu, personalitate marcantd in timpul rdzboiului de
intregire nationald.
- Cultivarea si mentinerea unei puternice coeziuni a
cadrelor militare active, in rezervd si in retragere, a
militarilor angajali pe bazd de contract, a personalului
eivif contractual din garnizoana Buzdu:
- Sprijinirea tinerilor militari in domeniul gtiinlific,
cultural, artistic si sportiv, promovarea valorilor de culturd
organiza{ionald.
- Sprijinirea reabilitdrii gi menlinerii in stare funclionald
a clddirii Cercului Militar Buzdu, modernizarea acesteia,
pentru a deveni un stabilimbnt public de intrunire, un loc
de repaus dupd munca zilnicd, un loc de recreere si
refaxare pentru camarazii din garnizoana Buzdu 9i din
alte garnizoane, precum si pentru membrii societdtii
civile.

- Sprijin material si moral pentru militari 9i familiile
acestora, desfdgurarea de acfiuni caritabile gi umanitare.

- Afilierea cu alte organiza!ii na!ionale

sau
internalionale care promoveazd scopuri similare sau in
aceeagi sferd de activitate.

Obiectivele stabilite in statut: definite in conformitate
cu art. 2.1 . din Statut
- Promovarea valorilor civice ale statului de drept gi
intdrirea relafiilor societdlii civile cu armata.
- Promovarea intereselor, valorilor si simbolurilor

na!ionale in eforturile de integrare a Romdniei in
structurile politice, economice, militare si de securitate
europene si euroatlantice.
- Pdstrarea tradiliilor militare ale Armatei Romdniei;
- Promovarea si sus!inerea initiativelor privind
pregatirea profesionald a personalului armatei, ldrgirea
orizontului tehnico-gtiinlific gi cultural, desfdsurarea de
activitdti sportiv-recreative sau caritabile.
- Ini{ierea de acliuni caritabile, sponsorizare, mecenat
pentru reabilitarea clddirii Cercului Militar Buzdu.

- Editarea revistei ,,Strdjer in calea furtunilor"

pentru
promovarea imaginii institutiei militare.
- Organizarea de expoziliigiconferinfe cu participarea
unor personalitdli din diferite domenii.
- Organizarea de concursuri pe teme diverse.

- Omagierea drumului de glorie al Armatei a 2-a, a
celui dintdi comandant al acesteia, maresalul Alexandru
Averescu.

- Editarea de pliante 9i materiat.e informative

cu

referire la eroismul ostagilor romdni.
2. Indicatori de performanld:
Anul 2019 a fost un an de revigorare pentru Fundalia

Maresal Alexandru Averescu, un an in care au fost
reluate activitdtile cu caracter de continuitate, dar au fost
puse bazele unor noi activitdti prin crearea unor
parteneriate viabile cu autoritdlile locale, judelene si cu
un numdr de 22 societdti comerciale care au fdcut
contr4g(q'de gpghsorizare in bani si cu bunur:i in valoare
de 28.055 lei.
3. Scurtd prezentare a programelor desfdgurate:
in anul 2019, fundalia 9i-a fdcut cunoscutd prezenla gi
contributia la majoritatea acliunilor istorice gi socialculturale ale orasului Buzdu, unul dintre cele mai
mediatizate evenimente fiind proiectul CREARE FOND
DE COSTUME DIN PERIOADA INTERBEL|CA, care a
avut ca scop in principal incAntarea publicului buzoian
care viziteazd aleile Parcului CrAng gi zona centrald a
oragului Buzdu. Acest proiect a fost inceput in anul 2018
cdnd s-au achizilionat uniformele/echipamente de epocd
specifice Armatei Romdne din Primul Rdzboi Mondial,
care au fost utilizate cu rnare fast si mdndrie la toate
activitd{ile funda{iei gi ale unitdfilor militare organizate in
judelul Buzdu (gi nu au fost puline) in scopul de a
contribui la educarea tinerei generalii si a publicului larg
fa{d de cunoasterea 9i pre{uirea istoriei nationale.
lmpactul a fost deosebit asupra publicului larg de aceea
am propus sd-l continuim gi sd adaugdm si !inute
feminine din perioada interbelicd. Rochiile au fost
accesorizate si adaptate sezonului de toamnd specific

perioadei interbelice. Atmosfera creatd a fost
extraordinard, activitdtile au fost mediatizate zilnic Tn
perioada 20-25 octombrie 2019 pe site-ul Diviziei 2
Infanterie Getica 9i Funda!iei Maresal Alexandru
Averescu fiind preluate gi distribuite de mass-rnedia
locald 9i nalionald, iar atmosfera gi timpul extraordinar de
frumos au permis buzoienilor sd urmdreascd spectacolul
de frumos creat. Buzdul este un oras cu tradilie militard,

mare parte a popula{iei are legdturd cu armata si
povesteau cu nostalgie pe aleile Parcului Cr6ng despre
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vremurile de altddatd cAnd mergeau la serate gi baluri la
Casa Armatei gi cdnd Parcul Cr6ng rdsuna de acorduri

civile gi militare, autoritdli locale gijudele a fost Concursul
de istorie adresat elevilor de liceu - edilia a Xl-a cu ocazia

de fanfard. Everiimentele au fost prezentate si au avut
recenzii pozitive in mass media locald si nalional5,
fdcdnd cinste armatei buzoiene 9i autoritdlilor buzoiene
care au reugit sd facd o activitate incdntdtoare.
Un alt proiect care a beneficiat de o foarte mare
mediatizare gi apreciere atdt in rdndul participanlilor cdt 9i
in rdndul mediilor civile 9i militare, institutii de invdtdmdnt

Zilei Nalionale a Romdniei care a fost desfdgurat prin
participarea elevilor de la toate Liceele militare din lard si
de la Liceele civile din arealuljudetului Buzdu, activitatea
aducAnd beneficii at6t imaginii armatei in rdndul populaliei
civile dar 9i al tinerei generalii de unde Fundafia a incercat
constituirea unei pepiniere de viitori studen[i ai Academiilor
Militare gi $colilor Militare din institufia Armatei.

4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe:
Din care

Nr.
crt.

Suma
cheltuitd

Denumirea proiectului

Activitdti dedicate aniversdrii Zilei de 24 ianuarie 2019
Simpozion cu ocazia aniversdrii a 160 de ani de la nasterea
Maresalului Alexand ru Averescu
Publicare Situatii Financiare in Monitorul Oficial, Partea a lV,a
Editarea nr.25 al revistei Strdjer in calea furtunilor - IUNIE 2019
Amplasare bust maregalAlexandru Averescu in orasul Buzdu in
parteneriat cu Primdria Buzdu

1

2
3
4
5

Project,,AcoRDURt DE FANFARAiT PARCUL CRANG'
Reinvierea perioadei interbelice - Constituire fond de costume

6

feminine din perioada interbelicd
Amplasare Ansamblu Cruce de piatrd gi calcar cochilifer de Ndeni
Cupa ,,Maregal Alexandru Averescu" Concursuri sportive dedicate
zileiArmatei 25 Octombrie: gah adresat elevilor din Buzdu si
intreceri sportive intre unitd{ile militare din garnizoand

7
B

Ziua Nalionald a Romdniei Concurs de istorie adresat elevilor de

I

liceu-editiaaXl-a

10
11

12

13
14

Editarea nr. 26 al revistei Strdjer in calea furtunilor - DECEMBRIE

2019

Din resurse
proprii

0

0

150

150

770

770

2.450

Din finanldri

externe

2.450

17.500

17.500

12.000

2.000

10.115

10.000
10.115

0

0

0

16.132

4.032

12.100

2.450

,,Mos Crdciun in haind militard"- Activitdti cu ocazia sdrbdtorilor de

2.450

iarnd

500

500

Ajutoare umanitare - 3 ajutoare financiare copiilor militarilor
decedaliin teatre de operalii Slt (P.m.) Madalin Stoica si Slt
(P.m.) Polschi Ciprian

300

300

500

500

8.292
71.159
100%

8.292
34.044

37.115

47,840/o

52,160/0

Concurs de fotografii - cea maifrumoasd fotografie de la
activitS!ile fundaliei
Activitdti curente
TOTAL
Procent

5. Nerealizdri, cu menlionarea cauzelor acestora
(acolo unde este cazul):

Nerealizarea veniturilor la nivelul prognozat,
respectiv:

- nerealizarea veniturilor din contributii la nivelul
prognozat,

- nerealizarea veniturilor din sponsorizdri
destina!ia a

2o/o

din

din impozitul pe salarii la nivelul

prognozat,

- nerealizarea veniturilor din finantdri nerambursabile
la nivelul prognozat;
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-

nerealizarea obiectivului primordial Renovarea

2020:

Cercului Militar
6. Propuneri pentru remedierea deficienlelor:

5. imputernicirea consiliului de administralie sd

- mediatizarea activitdlilor cu impact deosebit in
rAndul populaliei civile 9i militare
Garnizoana Buzdu;

in unitdlile militare

4. aprobarea programului de investilii pentru anul

din

- mediatizarea pe canalele media, relelele

de
socializare 9i in mod direct la organismele 9i autoritdlile
publice locale 9i judelene a obiectivelor 9i scopului
Fundaliei gi a activitdlilor concrete propuse pentru anul
2020. Pentru anul 2020, fundalia igi propune prin planul
de activitdli mai multe activitdli orientate cu precddere

pentru continuarea acliunilor de a face organizalia
cunoscutd pe intreg teritoriul nalional, igi propune sd
cultive cu 9i mai multd insistenld spiritul camaraderesc,si
de preluire a faptelor de istorie ale inaintagilor nogtri in
rdndul tinerei generalii, acliuni care sd conducd la

.,'indeplinireq"is.Copului principal 9i a objectivelor
organizaliei aga cum au fost prevdzute in documentele
statutare.
(32t6.034.7211

Societatea
TURISM SIRETUL PA$CANI - S.A'
CONVOCARE
Consiliul de Administra{ie al S.C. TURISM SIRETUL
PA$CANI - S.A., cu sediul social in municipiul Pagcani,
Str. Moldovei nr. 24, jud. la9i, inregistratd la R.C. lagi sub
nr. J22128811991. avdnd CUI - RO 1996804, nr. tel./fax

0232[ 65310. 02321763920, convoacd Adundrile
Generale Ordinard 9i Extraordinard ale Aclionarilor
pentru data de 3 aprilie 2020, ora 10.00, gedinla ordinard,

respectiv ora 12.00, gedinla extraordinard, la sediul
socialalsocietdliidin mun. Pagcani, Str. Moldovei nr. 2A,
jud. lagi - la aceste adundri sunt indreptalili sa participe
toli aclionarii inregistrali in registrul ac{ionarilor linut de
S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. Bucure.sti, la
sfdrgitul zilei de 15.03.2020, stabilitd ca datd de referin!5
pentru !inerea acestei adundri.

Adunarea Generald Ordinard a Ac[ionarilor va
avea ca ordine de zi:
1. aprobarea raportului de gestiune al administratorilor

pentru anul 2019;

2. aprobarea raportului Comisiei de cenzori, pentru
anul 2019;

3. aprobarea bilanlului contabil pentru anul 2019, a
contului de profit si pierdere 9i a modului de repartizare a
profitului;

contracteze credite de investilii gi comerciale funclie de
nevoile financiare ale societd{ii;
6. diverse.
Adunarea Generald Extraordinard a Aclionarilor
va avea ca ordine de zi:.
1. discutarea delegdrii unor atribu!ii ale Adundrii
Generale a Aclionarilor cdtre Consiliul de Administralie;
2. aprobarea, modificarea 9i actualizarea actului

constitutiv al societd{ii conform rezolu!iei
nr. 1542117 .01.2019 emisd de ORC - laqi;
3. diverse.

Dacd prima Adunare Generald Ordinard, respectiv
Extraordinard nu indeplinegte condi{iile legale de cvorum

pentru prima convocare, cea de-a doua Adunare
Generald Ordinard, respeS!fu"Elftraordinatd va avea loc
la data de 4 aprilie 2020,Ia ora 10.00, respectiv ora
12.00,la sediul social al societdlii.

Toate materialele, precum 9i toate informa!iile
relevante sunt puse la dispozilia aclionarilor, putAnd fi
consultate gi completate de acegtia la sediul societdlii
sau la telefon 0232,763920,02321765310' Persoana de
contact - director economic Scarlat Mihaela.
(33/6.035.638)

Societatea CEPROM - S.A.
CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. CEPROM - S.A., Satu
Mare, inregistratd la O.R.C. sub nr. J30148511991' cu
sediul in Satu Mare, str. FdntAnele FN, convoacd
Adunarea Generald Ordinard a Aclionarilor pentru data
de 03.04.2020, ora 12.00,la sediul societdlii, pentru
aclionarii inregistrali la Registrul Aclionarilor la data de
referin{d 23.03.2020, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea 9i supunerea spre
aprobare a situaliilor financiare ale exerciliului financiar

2019, pe baza rapoartelor prezentate de cdtre
administratorul unic gi de cdtre Comisia de cenzori.

2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre
aprobare a raportului administratorului unic privind
exerciliul financiar pe anul 2019.

3. Prezentarea, discutarea si supunerea spre
aprobare a distribuirii profitului net conform repartizdrii
propuse in situaliile financiare pe anul 2019'

4. Aprobarea descdrcdrii de gestiune a

adm

in

istratorului unic pentru exerciliul financiar 2019.

