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CCOOMMPPLLEETTAARREEAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRUULLUUII  AADDUUNNAARRIIII  GGEENNEERRAALLEE  OORRDDIINNAARREE  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  
((  ccoonnffoorrmm  ssoolliicciittaarriiii  SSCC  „„FFoonndduull  PPrroopprriieettaatteeaa””  SSAA  iinn  ccaalliittaattee  ddee  aaccttiioonnaarr  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  aalliinn..11..11  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SSNNTTGGNN  ’’’’TTRRAANNSSGGAAZZ””  SSAA,,  

aaccttuuaalliizzaatt  llaa  ddaattaa  ddee  2244..0022..22001111,,  llaa  ssoolliicciittaarreeaa  aaccttiioonnaarruulluuii  SSCC  „„FFoonndduull  PPrroopprriieettaatteeaa””  SSAA  aall  SSNNTTGGNN  

„„TTrraannssggaazz””  SSAA,,  ((ccoottaa  ddee  ppaarrttiicciippaarree  ddee  1144,,9988%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall)),,  pprriinn  AAddrreessaa  nnrr..  336644//2299..0033..22001111,,  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  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr,,  ppuubblliiccaattaa  

iinniittiiaall  iinn  MMoonniittoorruull  OOffiicciiaall  aall  RRoommaanniieeii,,  PPaarrtteeaa  aa--IIVV--aa,,  nnrr..  998877//2244..0033..22001111  ssii  iinn  zziiaarruull  RRoommaanniiaa  LLiibbeerraa  ddiinn  

ddaattaa  ddee  2244..0033..22001111,,  aassttffeell::      

  

11..  AAlleeggeerreeaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  mmeettooddeeii  vvoottuulluuii  ccuummuullaattiivv..  

22..  NNuummiirreeaa  pprreesseeddiinntteelluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  

NNaattuurraallee    „„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş..  

                                              

                                                                                                                                                                

  AAssttffeell  ppeennttrruu  sseeddiinnttaa  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ddiinn  ddaattaa  ddee  2288  aapprriilliiee  22001111,,  oorraa  

11000000    llaa  ssaallaa  ddee  sseeddiinnttee  ddee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..  11,,  jjuudd..  SSiibbiiuu,,  

ppeennttrruu  ttoottii  aaccttiioonnaarriiii  iinnrreeggiissttrraattii  iinn  RReeggiissttrruull  aaccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  ddee  llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  ddee  1155  aapprriilliiee  22001111,,  vvaa  

ffii  uurrmmaattooaarreeaa::          

  

OORRDDIINNEE  DDEE  ZZII::  

  

11..  AApprroobbaarreeaa  ssiittuuaattiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  ((bbiillaanntt  ccoonnttaabbiill,,  ccoonnttuull  ddee  pprrooffiitt  ssii  ppiieerrddeerree,,  ssiittuuaattiiaa  

mmooddiiffiiccaarriilloorr  ccaappiittaalluulluuii  pprroopprriiuu,,  ssiittuuaattiiaa  fflluuxxuurriilloorr  ddee  ttrreezzoorreerriiee,,  nnootteellee  eexxpplliiccaattiivvee  llaa  ssiittuuaattiiiillee  

ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee,,  rreeppaarrttiizzaarreeaa  pprrooffiittuulluuii  llaa  3311..1122..22001100))  aallee  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA  MMeeddiiaaşş  ppeennttrruu  

eexxeerrcciiţţiiuull  ffiinnaanncciiaarr  aall  aannuulluuii  22001100,,  îînnttooccmmiittee  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  OOMMFFPP  nnrr..33005555//22000099..  
2. AApprroobbaarreeaa  RRaappoorrttuulluuii  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    

„„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  ddeessffăăşşuurraattăă  îînn  aannuull  22001100.. 

33..  AApprroobbaarreeaa  RRaappoorrttuulluuii  ddee  aauuddiitt  ffiinnaanncciiaarr  aassuupprraa  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  îînncchheeiiaattee  ddee  SSNNTTGGNN  

„„TTrraannssggaazz””  SSAA  MMeeddiiaaşş  llaa  3311  ddeecceemmbbrriiee  22001100..  

44..  AApprroobbaarreeaa  pprrooppuunneerriiii  ddee  rreeppaarrttiizzaarree  aa  pprrooffiittuulluuii  nneett  aall  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  ffiinnaanncciiaarr    22001100..  

55..  AApprroobbaarreeaa ddiivviiddeenndduulluuii  bbrruutt  ppee  aaccţţiiuunnee  aaffeerreenntt  aannuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  22001100,,  aa  tteerrmmeenneelloorr  ddee  ppllaattăă  aa  

aacceessttoorraa  pprreeccuumm  şşii  aa  mmeennţţiinneerriiii  aaggeennttuulluuii  ddee  ppllaattăă  sseelleeccttaatt..  

66..  PPrreezzeennttaarreeaa  iinnffoorrmmaarriiii  pprriivviinndd  îînnddeepplliinniirreeaa  llaa  3311  ddeecceemmbbrriiee  22001100  aa  ccrriitteerriiiilloorr  şşii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  

ppeerrffoorrmmaannţţăă  ssttaabbiilliittee  îînn  aanneexxaa  11..11  llaa  CCoonnttrraaccttuull  ddee  mmaannddaatt  aall  DDiirreeccttoorruulluuii  ggeenneerraall  aall  SSNNTTGGNN  

„„TTrraannssggaazz””  SSAA  MMeeddiiaaşş..  

77..  AAlleeggeerreeaa  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz””  SSAA  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  mmeettooddeeii  vvoottuulluuii  ccuummuullaattiivv..    

88..  NNuummiirreeaa  pprreesseeddiinntteelluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  

NNaattuurraallee    „„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş..  

99..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1166  mmaaii  22001111  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  

rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr..  
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1100..  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  DD--lluuii  SScchhmmiiddtt  VViiccttoorr  AAlleexxaannddrruu,,  iinn  ccaalliittaattee  ddee  PPrreesseeddiinnttee  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  

AAddmmiinniissttrraattiiee  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  aa  DDoommnnuulluuii  

FFlloorriinn  EEmmiill  CCoossmmaa  iinn  ccaalliittaattee  ddee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aall  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  

NNaattuurraallee    „„TTrraannssggaazz””  SS..AA..  MMeeddiiaaşş  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  pprriivviinndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  

ssii  ppuubblliiccaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  pprreeccuumm  ssii  aa  ddooccuummeenntteelloorr  

nneecceessaarree  ddeeppuunneerriiii  ssiittuuaattiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  

SSiibbiiuu  ..  

  

  

DDaattaa  lliimmiittaa  ppaannaa  llaa  ccaarree  ssee  ppoott  ffaaccee  pprrooppuunneerriillee  pprriivviinndd  ccaannddiiddaattiiii  ppeennttrruu  ppoossttuurriillee  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorrii  

eessttee  ddaattaa  ddee  2200  aapprriilliiee  22001111..  

LLiissttaa  ccuupprriinnzzaanndd  iinnffoorrmmaattiiii  ccuu  pprriivviirree  llaa  nnuummeellee,,  llooccaalliittaatteeaa  ddee  ddoommiicciilliiuu  ssii  ccaalliiffiiccaarreeaa  pprrooffeessiioonnaallaa  aa  

ppeerrssooaanneelloorr  pprrooppuussee  ppeennttrruu  ffuunnccttiiaa  ddee  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  pprreeccuumm  ssii  aa  cceelloorr  iinn  ffuunnccttiiee,,  ppooaattee  ffii  ccoonnssuullttaattaa  ddee  

ccaattrree  aaccttiioonnaarrii  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ssii//ssaauu  ppee  ssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  iinncceeppaanndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2222  aapprriilliiee  22001111..  

  

  

  

  

  

  

PPrreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  

SScchhmmiiddtt  VViiccttoorr  AAlleexxaannddrruu 

 


