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REFERAT 

 

privind numirea auditorului situaţiilor financiare anuale ale SNTGN TRANSGAZ SA 

Mediaş 

 

Rezumat: Menţinerea auditorului financiar PriceWaterHouseCoopers SRL  

                  Bucureşti pentru auditarea statutară a situaţiilor financiare pe anii 2013 - 2014 

 

 

In conformitate cu: 

- Prevederile Legii nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, art.160 alin.(1); 

- Prevederile Ordinului ministerului finanţelor publice nr.881/25.06.2012 art.4 şi a Ordinului 

ministerului finanţelor publice nr.1286/01.10.2012, art.6, potrivit cărora situaţiile financiare 

anuale individuale întocmite în baza IFRS fac obiectul auditorului statutar, potrivit legii 

In perioada 2010 – 2012 auditul situaţiilor financiare anuale ale SNTGN TRANSGAZ SA, a fost 

efectuat de către firma PriceWaterHouseCoopers Audit SRL Bucureşti, în baza contractului 

nr.A103/02.03.2011, contract care a expirat la data de 20.03.2013. 

Solicităm prin prezentul referat numirea în calitatea de auditor a situaţiilor financiare anuale ale 

SNTGN TRANSGAZ SA, a firmei PriceWaterHouseCoopers SRL Bucureşti, respectiv atribuirea unui 

contract de prestari servicii firmei PriceWaterHouseCoopers SRL. Justificarea atribuirii contractului de 

servicii de audit firmei PriceWaterHouseCoopers SRL rezida din urmatoarele: 

 

1. Firma PriceWaterHouseCoopers SRL Bucureşti este auditorul societatii noastre încã din anul 

2000 si dispune de intreaga bazã de date necesarã efectuării auditului, ceea ce duce atat la 

scurtarea timpului de prestare a serviciilor  cat si implicit la reducerea costurilor.   

2. Mai mult de atat, calitatea serviciilor prestate de auditor pana in prezent este foarte bună, fapt 

ce a putut fi demonstrat atât la auditarea situaţiilor financiare anuale cât şi cu ocazia majorării 

capitalului social al SNTGN TRANSGAZ SA prin IPO-ul din anul 2007 şi SPO-ul din anul 

2012. 
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3. Echipa care se deplasează la Mediaş în vederea auditului este compusă din oameni bine 

instruiţi şi cu o înaltăă ţinuta morală. 

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.111 alin.(2), lit.b^1, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

numeşte auditorul financiar şi durata minimă a contractului de audit financiar. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobaţi numirea firmei 

PriceWaterHouseCoopers SRL Bucureşti în calitatea de auditor al situaţiilor financiare anuale ale 

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş şi încheierea contractului de audit financiar pe o perioadă de doi 

ani, respectiv situaţiile financiare aferente anilor 2013 şi 2014, cu respectarea porevederilor OUG 

nr. 34/2006, cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 
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