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CCOOMMPPLLEETTAARREEAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRUULLUUII  AADDUUNNAARRIIII  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAARREE  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  
((ccoonnffoorrmm  ssoolliicciittaarriiii  MMiinniisstteerruulluuii  FFiinnaanntteelloorr  PPuubblliiccee  iinn  ccaalliittaattee  ddee  aaccttiioonnaarr  mmaajjoorriittaarr  aall  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA))  

  

  CCoonnssiilliiuull  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSoocciieettaattiiii  NNaattiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee  ’’’’TTRRAANNSSGGAAZZ’’’’  SS..AA..  

ccuu  sseeddiiuull  ssoocciiaall  iinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PPiiaattaa  CC..II..  MMoottaass,,  nnrr..11,,  jjuuddeettuull  SSiibbiiuu,,  iinnrreeggiissttrraattaa    llaa  OOffiicciiuull  

RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu  ssuubb  nnuummaarruull  JJ//3322//330011//22000000,,  CCoodd  ddee  IInnrreeggiissttrraarree  

FFiissccaallaa  RROO1133006688773333,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  LLeeggiiii  nnrr..3311//11999900  rreeppuubblliiccaattaa  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  

ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree  ssii  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..1166  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SSNNTTGGNN  ’’’’TTRRAANNSSGGAAZZ””  SSAA,,  aaccttuuaalliizzaatt,,  

llaa  ssoolliicciittaarreeaa  aaccttiioonnaarruulluuii  mmaajjoorriittaarr  MMiinniisstteerruull  FFiinnaanntteelloorr  PPuubblliiccee  ((ccoottaa  ddee  ppaarrttiicciippaarree  ddee  5588,,55009977  ddiinn  

ccaappiittaalluull  ssoocciiaall)),,  pprriinn  AAddrreessaa  nnrr..55110077//772299..331144  ddiinn  1144  iiuunniiee  22001133,,  iinn  tteemmeeiiuull  aarrtt..  111177^̂¹¹  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  

3311//11999900  aa  ssoocciieettaattiilloorr  ccoommeerrcciiaallee,,  rreeppuubblliiccaattaa,,  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree,,  ccoommpplleetteeaazzaa  

oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  AAdduunnaarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr,,  ppuubblliiccaattaa  iinniittiiaall  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  

RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa--IIVV--aa,,  nnrr..  22887733//3311..0055..22001133  ssii  iinn  zziiaarruull  BBuurrssaa  nnrr..110011  ddiinn  ddaattaa  ddee  33..0066..22001133,,  aassttffeell::      

  

  

11..  SSttaabbiilliirreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  

pprreevveeddeerriillee  HHoottaarraarriiii  ddee  GGuuvveerrnn  nnrr..330022//2299..0055..22001133  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  

cchheellttuuiieellii  ppee  aannuull  22001133  ppeennttrruu  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  aaffllaattaa  ssuubb  aauuttoorriittaatteeaa  MMiinniisstteerruulluuii  

FFiinnaanntteelloorr  PPuubblliiccee..  

  

  AAssttffeell  ppeennttrruu  sseeddiinnttaa  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ddiinn  ddaattaa  ddee  99  iiuulliiee  22001133,,  oorraa  11110000  

ccaarree  iissii  vvaa  ddeessffaassuurraa  lluuccrraarriillee  iinn  „„SSaallaa  MMoottaass””,,  ddee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  MMuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  

MMoottaass,,  nnrr..11,,  jjuudd..  SSiibbiiuu  şşii  llaa  ccaarree  aauu  ddrreeppttuull  ssaa  ppaarrttiicciippee  ssii  ssaa  vvootteezzee  ddooaarr  ppeerrssooaanneellee  ccaarree  aauu  ccaalliittaatteeaa  ddee  

aaccttiioonnaarrii,,  rreessppeeccttiivv  ssuunntt  iinnrreeggiissttrraattee  iinn  rreeggiissttrruull  aaccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  ddee  2277  iiuunniiee  22001133,,  vvaa  

ffii  uurrmmaattooaarreeaa::          

  

  

OORRDDIINNEE  DDEE  ZZII::  

  

  

11..  AAlleeggeerreeaa  mmeemmbbrriilloorr  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  mmeettooddeeii  

vvoottuulluuii  ccuummuullaattiivv..  

22..  NNuummiirreeaa  PPrreesseeddiinntteelluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  MMeeddiiaass..  

33..  SSttaabbiilliirreeaa  iinnddeemmnniizzaattiieeii  ffiixxee  lluunnaarree  ppeennttrruu  PPrreesseeddiinntteellee  ssii  mmeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  

SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA..  

44..  SSttaabbiilliirreeaa  vvaalloorriiii  lliimmiitteeii  mmaaxxiimmee  aa  pprriimmeeii  ddee  aassiigguurraarree  aaffeerreennttee  aassiigguurraarriiii  ddee  rraassppuunnddeerree  

pprrooffeessiioonnaallaa  ppeennttrruu  mmeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  ssii  ssuuppoorrttaarreeaa  

ddee  ccaattrree  ssoocciieettaattee  aa  cchheellttuuiieelliilloorr  ccuu  pprriimmaa  ddee  aassiigguurraarree..  

55..  AApprroobbaarreeaa  ffoorrmmeeii  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  ccee  vvaa  ffii  iinncchheeiiaatt  ccuu  mmeemmbbrriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  

AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA..  

66..  MMaannddaattaarreeaa  uunnuuii  rreepprreezzeennttaanntt  aall  aaccttiioonnaarriilloorr  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  ccuu  

mmeemmbbrriiii  ddeesseemmnnaattii..  

77..  SSttaabbiilliirreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  

pprreevveeddeerriillee  HHoottaarraarriiii  ddee  GGuuvveerrnn  nnrr..330022//2299..0055..22001133  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  

cchheellttuuiieellii  ppee  aannuull  22001133  ppeennttrruu  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  aaffllaattaa  ssuubb  aauuttoorriittaatteeaa  MMiinniisstteerruulluuii  FFiinnaanntteelloorr  

PPuubblliiccee..  
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88..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  2266  iiuulliiee  22001133  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  

rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr..  

99..  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  PPrreesseeddiinntteelluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  

GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  DDiirreeccttoorruulluuii  GGeenneerraall  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz’’’’  SSAA  ppeennttrruu  

sseemmnnaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  pprriivviinndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  ssii  ppuubblliiccaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  

OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu..  

  

PPrrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree  aall  AAGGOOAA  mmooddiiffiiccaatt,,  pprreeccuumm  ssii  ddooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  ssuunntt  

ddiissppoonniibbiillee  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  1188  iiuunniiee  22001133,,  aassttffeell::      

--  ddooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  rreeffeerriittooaarree  llaa  ppuunnccttuull  77  iinncclluuss  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  AAdduunnaarriiii  

GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  iinn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc,,  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  

llaa  aaddrreessaa  ((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo)),,  lliinnkkuull  RReellaaţţiiii  IInnvveessttiittoorrii//AAGGAA..;;  

  

  

  

  

  

MMeemmbbrruu  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  

SStteerriiaann  IIoonn 

 

http://www.transgaz.ro/

