
 

 

 

 

RAPORT CURENT 2010 conform prevederilor art. 226(1) din Legea 297/2004 si art. 

113,  lit. b) din Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 

        

 D a t a  r a p o r t u l u i  1 0 / 0 9 / 2 0 1 0  

 S O C I E T A T E A  C O M E R C I A L A  U Z T E L  S . A .  P L O I E S T I  

 Sediul social: S t r .  M i h a i  B r a v u  n r . 2 4 3 ,  P l o i e s t i ,  c o d  1 0 0 4 1 0 ,  j u d . P r a h o v a   

 Telefon :  0 4 0 / 0 2 4 4 / 541399 s a u  0725441108-  c e n t r a l a   

 Fax :     0 4 0 / 0 2 4 4 / 544531 s a u  521181 

 E - m a i l : u z t e l @ o f f i c e . r o  

   Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:    R  1 3 5 2 8 4 6  

 Numarul de ordine in  Registrul Comertului:  J 2 9 / 4 8 / 1 9 9 1 / 1 5 . 0 2 . 1 9 9 1  

 Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 l e i  

 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  Bucuresti 

   

 Evenimente importante de raportat: 

 

Subscrisa Euroinsol Consulting SPRL cu sediul in Ploiesti, bd.Republicii, 
nr.21, bl.A5, ap.5, prin av.Maer Alina Mariana în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC UZTEL SA, sediul social în Ploieşti, str.Mihai Bravu,nr.243,   judeţul 
Prahova; Cod de identificare fiscală 1352846, număr de ordine în registrul 
comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre 
J29/48/1991 prin Incheierea de sedinta din data de 06.09.2010 pronunţată de 
Tribunalul Prahova, secţia Comercială, în dosarul 4732/105/2010, in baza disp art.3 
pct 26 raportat la art.20 pct g legea 85/2006 convoaca ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACTIONARILOR ;Sedinta se va desfasura la sediul debitoarei in data 

de 18.10.2010, ora 15,30 
 

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin 

prezenta si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei 

de  05 Octombrie 2010,  stabilita ca Data de Referinta,  

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Desemnarea administratorului special in conformitate cu dispozitiile art. 18 din 

Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare. Lista 

cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale 

persoanelor propuse pentru functia de administrator special se afla la dispozitia actionarilor, 

putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturi 

este 08 Octombrie 2010. 

 

2. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului special pentru exercitarea 

mandatului. 

 

3. Stabilirea datei de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra 

carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 

18 octombrie 2010 (prima convocare) sau din data de 19 octombrie 2010 (a doua convocare), 

dupa caz. In acest sens propunerea Administratorului judiciar este 05 Noiembrie 2010. 

 



4. Imputernicirea Doamnei Ciocan Carmen, pentru semnarea in numele actionarilor a 

hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor 

cerute de lege pentru inregistrarea  si aplicarea hotararilor adoptate.  Doamna Ciocan Carmen va 

putea delega in scris, catre terte persoane, puterile conferite de catre Adunarea Generala Ordinara 

a Actionarilor pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea  si 

aplicarea hotararilor adoptate. 

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din 

capitalul social  au dreptul :  

 - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct 

sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea 

generala, pana la data de  29 septembrie 2010 .  

 - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 

pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 29 septembrie 2010. 

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris iar documentele corespunzatoare vor fi 

depuse in plic inchis purtand mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 

data de 18/19 octombrie 2010, la sediul societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, serv. 

Actionariat, etaj 1, cam. 28, in termenele indicate anterior.   

 

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 

adunării generale ordinare. Acestea vor fi depuse in plic inchis, la sediul societatii din Ploiesti, 

str. Mihai Bravu nr. 243, serv. Actionariat, etaj 1, cam. 28, pana la data de 14 octombrie 2010 ora 

15.00. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina 

de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns. 

 

La adunare pot participa si vota direct sau prin reprezentare pe baza de procuri speciale doar 

actionarii S.C. UZTEL S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de  SC Depozitarul Central 

SA la data de 05 octombrie 2010, stabilita ca data de referinta.  

 

 Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna oricare altă 

persoană fizică  sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său 

în cadrul adunării generale . 

 Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la aceste adunari generale. 

 Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate 

de exerciţiu. 

 Fiecare acţionar are obligaţia să dea în cadrul formularului de procură specială 

instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de 

zi a adunării generale a acţionarilor. 

 Procura speciala  se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul 

pentru mandant  si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin 

fax intre orele 9.00-15.00, fie de pe pagina de web www.uztel.ro, incepand cu data de 08 

octombrie 2010. 

 Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, sau transmis prin e-mail 

cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau 

certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 15 octombrie 2010. 

  

 Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala 

ordinara a actionarilor, respectand urmatoarea procedura: actionarul interesat va solicita 

Societatii, printr-o cerere scrisa, comunicarea unui buletin de vot prin corespondenta care sa 

contina datele de identificare ale actionarului interesat, numarul de actiuni detinute, stampila 

Societatii in original si semnatura administratorului judiciar. Buletinul de vot prin corespondenta 



cu legalizarea semnaturii de catre un notar public, in original, impreuna cu actul de identitate al 

actionarului, in copie, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 15 octombrie 2010.  

 

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare,  se 

pot obtine la sediul societatii din Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 243, serv. Actionariat, etaj 1, cam. 

28  si pe pagina web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea shareholders, incepand cu data 

de 18 septembrie 2010. 

 

In cazul in care nu se intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 19 octombrie 2010 ora 15
30

, in sala de sedinte de la 

sediul societatii din municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.243, jud. Prahova, cu aceeasi ordine 

de zi. 

 
 Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot 

obtine la telefon nr. 0372441108 int.140, zilnic intre orele 9.00-15.00. 

 

 

  

 

  Administrator judiciar, 

 

  EUROINSOL CONSULTING S.P.R.L. 

  Practician coordinator, 

  Av. Maer Alina Mariana 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


