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RAPORT CURENT 
Conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004 

 
 
Data raportului: 05 decembrie  2013 

Denumirea entităţii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS  

Sediul social: Mediaş, Piaţa Constantin I. Motaş, nr.1, jud.Sibiu  

Numărul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029 

Codul de înregistrare fiscală: RO 13068733 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/301/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 117.738.440 RON  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.  

 

EVENIMENTE DE RAPORTAT: 

  

În conformitate cu prevederile legislaţiei privind obligaţiile de raportare ale emitenţilor de valori mobiliare 

către instituţiile pieţei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 

05 decembrie 2013 a avut loc, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor companiei, astfel cum 

aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile 

comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art.16 din Actul 

Constitutiv actualizat. 

 

Ataşăm prezentului raport curent: 

 Hotărârea nr.11/05.12.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNTGN Transgaz SA.  
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HOTARAREA NR. 11 

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, 

din data de 5 decembrie 2013 
 

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale 
“Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 
1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de 
Inregistrare Fiscala RO13068733, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din 
Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 5 decembrie 2013, care a avut loc la 
sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I 
Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea: 

 

HOTARARE 
 

 

Art.1. Ia act de propunerea de rectificare a bugetului aferent anului 2013, asa cum a fost 
inaintata de catre SNTGN TRANSGAZ SA dar, avand in vedere, pe de o parte, necesitatea de a avea 
auditate rezultatele financiare ale anului si, pe de alta parte, perioada scurta ramasa din anul financiar in 
curs, voteaza impotriva rectificarii, considerand mai eficient a decide cu privire la propunerile inaintate la 
prima sedinta AGA din anul 2014 in care vor fi prezentate rezultatele financiare pentru anul 2013 
auditate. 

 
Art.2. Stabileste data de 27 decembrie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora 

se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
 
Art.3. Imputerniceste pe domnul Sterian Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de 

Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Vaduva 
Petru Ion, in calitate de Director General al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor 
necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu. 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie 
Sterian Ion 

 
 
 


