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CCOONNVVOOCCAARREE  
  

  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  pprriivviinndd  ssoocciieettaattiillee  ccoommeerrcciiaallee,,  
rreeppuubblliiccaattaa  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree,,  aallee  LLeeggiiii  nnrr..  229977//22000044  pprriivviinndd  ppiiaattaa  ddee  ccaappiittaall,,  ccuu  
mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree,,  aallee  RReegguullaammeennttuulluuii  nnrr..  66//22000099  aall  CC..NN..VV..MM..,,  pprriivviinndd  eexxeerrcciittaarreeaa  
aannuummiittoorr  ddrreeppttuurrii  aallee  aaccttiioonnaarriilloorr  iinn  ccaaddrruull  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee  aallee  ssoocciieettaattiilloorr  ccoommeerrcciiaallee  ssii  pprreevveeddeerriillee  
aarrtt..1166  ppcctt..11..11  ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SS..NN..TT..GG..NN..  ’’’’TTrraannssggaazz””  SS..AA..,,  aaccttuuaalliizzaatt  llaa  ddaattaa  ddee  3300..0011..22000099..        
  

CCOONNVVOOAACCAA  
                                                                                                                                                                                                                                              
            AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLAA  OORRDDIINNAARRAA  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  ppeennttrruu  ddaattaa  ddee  2277  AAPPRRIILLIIEE  22001100,,  oorraa  
11000000,,  ccaarree  iissii  vvaa  ddeessffaassuurraa  lluuccrraarriillee  iinn  ssaallaa  ddee  sseeddiinnttee  ddee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  
CC..II  MMoottaass,,  nnrr..  11,,  jjuudd..  SSiibbiiuu  şşii  llaa  ccaarree  vvoorr  ppaarrttiicciippaa  ttoottii  aaccttiioonnaarriiii  iinnrreeggiissttrraattii  iinn  RReeggiissttrruull  aaccttiioonnaarriilloorr  
ssoocciieettaattiiii  llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  ddee  1122  aapprriilliiee  22001100,,  ccuu  uurrmmaattooaarreeaa  oorrddiinnee  ddee  zzii::        
    

AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLAA  OORRDDIINNAARRAA  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  
  

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..22000099))  aallee  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SS..AA..  MMeeddiiaaşş  
ppeennttrruu  eexxeerrcciiţţiiuull  ffiinnaanncciiaarr  aall  aannuulluuii  22000099,,  îînnttooccmmiittee  îînn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  OOMMFFPP  
nnrr..11775522//22000055,,  mmooddiiffiiccaatt..  

2. AApprroobbaarreeaa  RRaappoorrttuulluuii  aaddmmiinniissttrraattoorriilloorr  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraallee    
„„TTrraannssggaazz””  SS..AA  MMeeddiiaaşş  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  ddeessffăăşşuurraattăă  îînn  aannuull  22000099.. 

33..  AApprroobbaarreeaa  RRaappoorrttuulluuii  ddee  aauuddiitt  ffiinnaanncciiaarr  aassuupprraa  ssiittuuaaţţiiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  îînncchheeiiaattee  ddee  SSNNTTGGNN  
„„TTrraannssggaazz””  SS..AA..  MMeeddiiaaşş  llaa  3311  ddeecceemmbbrriiee  22000099..  

44..  AApprroobbaarreeaa  pprrooppuunneerriiii  ddee  rreeppaarrttiizzaarree  aa  pprrooffiittuulluuii  nneett  aall  eexxeerrcciiţţiiuulluuii  ffiinnaanncciiaarr    22000099..  
55..  AApprroobbaarreeaa ddiivviiddeenndduulluuii  bbrruutt  ppee  aaccţţiiuunnee  aaffeerreenntt  aannuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  22000099,,  aa  tteerrmmeenneelloorr  ddee  ppllaattăă  aa  

aacceessttoorraa  pprreeccuumm  şşii  aa  mmeennţţiinneerriiii  aaggeennttuulluuii  ddee  ppllaattăă  sseelleeccttaatt..  
66..  PPrreezzeennttaarreeaa  iinnffoorrmmaarriiii  pprriivviinndd  îînnddeepplliinniirreeaa  llaa  3311  ddeecceemmbbrriiee  22000099  aa  ccrriitteerriiiilloorr  şşii  oobbiieeccttiivveelloorr  ddee  

ppeerrffoorrmmaannţţăă  ssttaabbiilliittee  îînn  aanneexxaa  11..11  llaa  CCoonnttrraaccttuull  ddee  mmaannddaatt  aall  DDiirreeccttoorruulluuii  ggeenneerraall  aall  SSNNTTGGNN  
„„TTrraannssggaazz””  SS..AA..  MMeeddiiaaşş..  

77..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1177  mmaaii  22001100  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  
rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr..  

88..  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  MMuunntteeaann  iinn  ccaalliittaattee  ddee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aall  SSNNTTGGNN  ““TTrraannssggaazz’’’’  SS..AA..  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  ..  

            IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  nnuu  ssee  vvaa  iinnttrruunnii  ccvvoorruummuull  nneecceessaarr  llaa  ddaattaa  mmeennttiioonnaattaa,,  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  
OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssee  vvaa  ttiinnee  iinn  ddaattaa  2288  aapprriilliiee  22001100  llaa  oorraa  11000000  iinn  ssaallaa  ddee  sseeddiinnttee  ddee  llaa  sseeddiiuull  
ssoocciieettaattiiii  ddiinn  mmuunniicciippiiuull  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..  11,,  jjuudd..  SSiibbiiuu,,    ccuu  aacceeeeaassii  oorrddiinnee  ddee  zzii..  
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DDaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  
GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  eessttee  ssttaabbiilliittaa  ddee  AAGGOOAA  ssii  eessttee  ddaattaa  ddee  1177  mmaaii  22001100..  
    

PPrrooiieeccttuull  ddee  hhoottăărrâârree  aall  AAGGOOAA,,  pprreeccuumm  ssii  ddooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  rreeffeerriittooaarree  llaa  
ppuunncctteellee  11,,22,,33,,44,,55,,66  ddee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  îînncceeppâânndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2255  mmaarrttiiee  22001100  iinn  ffoorrmmaatt  
eelleeccttrroonniicc,,  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  llaa  aaddrreessaa  ((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo)),,  lliinnkk  --  RReellaaţţiiii  IInnvveessttiittoorrii//AAGGAA..  

FFoorrmmuullaarruull  ddee  pprrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  vvaa  ffii  ddiissppoonniibbiill  ssii  iinn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  
((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo))  iinncceeppaanndd  ccuu  ddaattaa  ddee  2255  mmaarrttiiee  22001100..      

AAccţţiioonnaarriiii  rreepprreezzeennttâânndd,,  iinnddiivviidduuaall  ssaauu  îîmmpprreeuunnăă,,  cceell  ppuuttiinn  55%%  ddiinn  ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  aarree//aauu  ddrreeppttuull::  
‐‐  ddee  aa  iinnttrroodduuccee  ppuunnccttee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  aadduunnaarriilloorr  ggeenneerraallee,,  ccuu  ccoonnddiittiiaa  ccaa  ffiieeccaarree  ppuunncctt  ssaa  ffiiee  

iinnssoottiitt  ddee  oo  jjuussttiiffiiccaarree  ssaauu  ddee  uunn  pprrooiieecctt  ddee  hhoottaarraarree  pprrooppuuss  sspprree  aaddooppttaarree  ddee  aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallaa,,  
iinn  tteerrmmeenn  ddee  cceell  mmuulltt  1155  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccaarriiii  ccoonnvvooccaarriiii,,  rreessppeeccttiivv  66  aapprriilliiee  22001100;;  

‐‐  ddee  aa  pprreezzeennttaa  pprrooiieeccttee  ddee  hhoottaarraarree  ppeennttrruu  ppuunncctteellee  iinncclluussee  ssaauu  pprrooppuussee  sspprree  aa  ffii  iinncclluussee  ppee  
oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  aadduunnaarriilloorr,,  cceell  ttaarrzziiuu  ccuu  oo  zzii  lluuccrraattooaarree  iinnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  aadduunnaarriilloorr,,  rreessppeeccttiivv  2266  
aapprriilliiee  22001100;;  

‐‐  ddrreeppttuurriillee  pprreevvaazzuuttee  mmaaii  ssuuss  ppoott  ffii  eexxeerrcciittaattee  nnuummaaii  iinn  ssccrriiss,,  ttrraannssmmiissee  iinn  aatteennttiiaa  DD--lluuii  SSoorriinn  
BBoollcchhiiss  pprriinn  sseerrvviicciiii  ddee  ccuurriieerraatt,,  llaa  ffaaxx..  00226699--880033..441122  ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill::  
bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..  
FFiieeccaarree  aaccttiioonnaarr  ppooaattee  aaddrreessaa  iinnttrreebbaarrii  pprriivviinndd  ppuunncctteellee  ddee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  aadduunnaarriiii  ggeenneerraallee,,  

llaa  sseeccrreettaarriiaattuull  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  aa  AAccttiioonnaarriilloorr    ssiittuuaatt    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  
nnrr..11,,  iinn  aatteennttiiaa  DD--lluuii  SSoorriinn  BBoollcchhiiss,,  pprriinn  sseerrvviicciiii  ddee  ccuurriieerraatt,,  llaa  ffaaxx..  00226699--880033..441122  ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill::  
bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..  PPeennttrruu  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  ppeerrssooaanneelloorr  ccaarree  aaddrreesseeaazzăă  îînnttrreebbăărrii,,  aacceesstteeaa  vvoorr  aanneexxaa  
ssoolliicciittăărriiii  şşii  ccooppiiii  aallee  ddooccuummeenntteelloorr  ccaarree  ssăă  llee  aatteessttee  iiddeennttiittaatteeaa..  

RRaassppuunnssuurriillee  llaa  iinnttrreebbaarriillee  aaddrreessaattee  vvoorr  ffii  ccoommuunniiccaattee  iinn  ssccrriiss,,  ssaauu  ppuubblliiccaattee  ppee  wweebbssiittee--uull  
ssoocciieettaattiiii  ((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo))..  

AAccţţiioonnaarriiii  îînnrreeggiissttrraaţţii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  aauu  ppoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  aa  vvoottaa  pprriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă,,  îînnaaiinnttee  ddee  
aadduunnaarreeaa  ggeenneerraallăă,,  pprriinn  uuttiilliizzaarreeaa  ffoorrmmuullaarruulluuii  ddee  vvoott  pprriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă  ppuuss  llaa  ddiissppoozziiţţiiee  îînncceeppâânndd  ccuu  
ddaattaa  ddee  2255  mmaarrttiiee  22001100,,  ppee  ppaaggiinnaa  wweebb  aa  ssoocciieettăăţţiiii  llaa  aaddrreessaa  wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo,,  lliinnkk  ––  RReellaaţţiiii  
IInnvveessttiittoorrii//AAGGAA..  

FFoorrmmuullaarreellee  ddee  vvoott  pprriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă  ((  ccoommpplleettaattee  ddee  ccăăttrree  aaccţţiioonnaarrii  şşii  îînnssooţţiittee  ddee  oo  ccooppiiee  aa  
aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  aa  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă,,  
pprreeccuumm  şşii  ppeennttrruu  ppeerrssooaanneellee  jjuurriiddiiccee,,  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  îîii  aatteessttăă  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  
aall  aaccţţiioonnaarruulluuii))  vvoorr  ttrreebbuuii  ssăă  ppaarrvviinnăă  îînn  oorriiggiinnaall,,  pprriinn  ppooşşttăă  ssaauu  pprriinn  sseerrvviicciiii  ddee  ccuurriieerraatt,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăăţţiiii  
ssiittuuaatt  îînn  mmeeddiiaaşş,,  PPiiaaţţaa  CC..II  MMoottaaşş  nnrr..11,,  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  2266  aapprriilliiee  22001100  oorraa  99..0000  llaa  sseeccrreettaarriiaattuull  AAdduunnaarriiii  
GGeenneerraallee  aa  AAccttiioonnaarriilloorr    ssiittuuaatt    llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  ddiinn  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..11,,  iinn  aatteennttiiaa  DD--lluuii  SSoorriinn  
BBoollcchhiiss..  

LLaa  aadduunnaarree  ppoott  ppaarrttiicciippaa  şşii  vvoottaa  nnuummaaii  aaccţţiioonnaarriiii  îînnssccrriişşii  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  ddee  1122  aapprriilliiee  22001100,,  
ppeerrssoonnaall  ssaauu  pprriinn  rreepprreezzeennttaannţţii,,  îînn  bbaazzaa  uunneeii  pprrooccuurrii  ssppeecciiaallee,,  ccoonnffoorrmm  ddiissppoozziiţţiiiilloorr  lleeggaallee..  PPrrooccuurraa  
ssppeecciiaallăă  îînn  oorriiggiinnaall  ssee  ddeeppuunnee  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  2266  aapprriilliiee  22001100  oorraa  99..0000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăăţţiiii  ddiinn  MMeeddiiaaşş,,  
PPiiaaţţaa  CC..II..MMoottaaşş  nnrr..11,,  jjuuddeeţţuull  SSiibbiiuu,,    ssaauu  sseemmnnaattăă  eelleeccttrroonniicc  ccuu  sseemmnnăăttuurraa  eelleeccttrroonniiccăă  eexxttiinnssăă,,  ccoonnffoorrmm  
pprreevveeddeerriilloorr  LLeeggiiii  nnrr..  445555//22000011  pprriivviinndd  sseemmnnăăttuurraa  eelleeccttrroonniiccăă,,  pprriinn  ee--mmaaiill  llaa  aaddrreessaa::  
bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo,,  ssuubb  ssaannccttiiuunneeaa  pprreevvaazzuuttaa  ddee  aarrtt..  112255    aalliinn..  33  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  3311//11999900  
rreeppuubblliiccaattaa  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree..    

IInnffoorrmmaattiiii  ssuupplliimmeennttaarree  ssee  ppoott  oobbttiinnee  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettaattiiii  llaa  tteell..  00226699--880033..005555;;  00226699--880033..005566  ;;  ffaaxx..  
00226699--880033..441122,,  ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ::  bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..                

  
  

PPrreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee  

SScchhmmiiddtt  VViiccttoorr  AAlleexxaannddrruu 


