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AAcceesstt  ffoorrmmuullaarr  ((ccoommpplleettaatt  ssii  sseemmnnaatt  ddee  ccăăttrree  aaccţţiioonnaarr  ppeerrssooaannaa  ffiizziiccaa  şşii  îînnssooţţiitt  ddee  

ccooppiiaa  aaccttuulluuii  ddee  iiddeennttiittaattee  sseemmnnaatt  ccoonnffoorrmm  ccuu  oorriiggiinnaalluull  ddee  ccaattrree  ttiittuullaarruull  aaccttuulluuii  ddee  

iiddeennttiittaattee//ccoommpplleettaatt  şşii  sseemmnnaatt  ddee  rreepprreezzeennttaannttuull  lleeggaall  aall  aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannaa  jjuurriiddiiccăă,,  

îînnssooţţiitt  ddee  ddooccuummeennttuull  ooffiicciiaall  ccaarree  îîii  aatteessttăă  ccaalliittaatteeaa  ddee  rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall;;  ccaalliittaatteeaa  ddee  

rreepprreezzeennttaanntt  lleeggaall  ssee  ccoonnssttaattăă  îînn  bbaazzaa  lliisstteeii  aaccțțiioonnaarriilloorr  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  rreeffeerriinnțțăă//ddee  

îînnrreeggiissttrraarree,,  pprriimmiittăă  ddee  llaa  DDeeppoozziittaarruull  CCeennttrraall,,  ttrreebbuuiiee  ssăă  ppaarrvviinnăă  îînn  oorriiggiinnaall  ppâânnăă  llaa  ddaattaa  ddee  

2200  aapprriilliiee  22002211,,  oorraa  11000000,,  llaa  sseeddiiuull  ssoocciieettăăţţiiii,,  ssiittuuaatt  îînn  MMeeddiiaaşş,,    jjuudd  SSiibbiiuu,,  PP--ţţaa  CC..II  MMoottaaşş,,  

nnrr..11..  

    

 

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  VVOOTT  PPRRIINN  CCOORREESSPPOONNDDEENNŢŢĂĂ  

  ppeennttrruu  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallăă  OOrrddiinnaarrăă  aa  AAccţţiioonnaarriilloorr  

  SSoocciieettăăţţiiii  NNaaţţiioonnaallee  ddee  TTrraannssppoorrtt  GGaazzee  NNaattuurraall  ee  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..  

ccoonnvvooccaattăă  ppeennttrruu  2222//2233  aapprriilliiee  22002211  

  

Subsemnatul ___________________________________________________________, domiciliat în _________________ 

__________________________________________________________, identificat prin actul de identitate ________ 

seria _____ nr. _____________, eliberat de ___________________, la data de ________________, având codul 

numeric personal _____________________________,  deţinător al ___________________ acţiuni emise de 

SNTGN “Transgaz”SA, înmatriculată la OORRCC  SSiibbiiuu  ssuubb  nnrr..  JJ3322//330011//22000000,,  CCIIFF  RROO1133006688773333, 

reprezentând ______________________ % ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1111..777733..884444  aaccţţiiuunnii  aallee  SSNNTTGGNN  

„„TTrraannssggaazz””  SSAA care îmi conferă un număr de ______________________ drepturi de vot în Adunarea 

Generală a Actionarilor reprezentând ______________% ddiinn  ttoottaalluull  ddee  aaccţţiiuunnii//ddrreeppttuurrii  ddee  vvoott  eemmiissee  ddee  

SSNNTTGGNN  ””TTRRAANNSSGGAAZZ””  SSAA  MMeeddiiaașș  

Sau 

 Subscrisa__________________________________________________________________________,cu sediul în 

___________________________________________________________________, identificată prin număr de 

înregistrare la Registrul Comertului_____________________, având CUI _____________________|__ 

deţinătoare a __________________________ acţiuni emise de SNTGN “Transgaz” SA, înmatriculată la OORRCC  

SSiibbiiuu  ssuubb  nnrr..  JJ3322//330011//22000000,,  CCIIFF  RROO1133006688773333, reprezentând ______________________ % din numărul 

total al actiunilor emise de SNTGN „Transgaz” SA. care îmi conferă un număr de 

______________________ drepturi de vot în Adunarea Generală a Actionarilor reprezentând 

______________% ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  1111..777733..884444  aaccţţiiuunnii  aallee  SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA, reprezentată 

legal1 prin ______________________________________, în calitate de ____________________, posesor al BI/CI 

seria____ numărul _______________ ,  în temeiul articolului 208, alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 

5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, îmi exercit dreptul de vot 
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prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor SSNNTTGGNN  „„TTrraannssggaazz””  SSAA care va avea loc în data de 22 aprilie 2021, ora 1000 la sediul 

societăţii, situat în Mediaş,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaaşş,,  nnrr..11, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în 

care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează: 

                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor 

Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, 

cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Varianta propusă de acţionarul 

majoritar Secretariatul General al 

Guvernului prin Adresa 

nr.27217/THG/25.02.2021 

   

2. Aprobarea cererilor 

de reînnoire a 

mandatelor a patru 

membri ai Consiliului 

de Administrație al 

SNTGN Transgaz SA. 

Varianta propusă de Consiliul de Administraţie 

1. STERIAN ION    

2. MINEA NICOLAE    

3. ILIESCU BOGDAN 

GEORGE 
   

4. VĂDUVA PETRU ION    

3. Desemnarea a patru 

membri ai Consiliului 

de Administrație al 

SNTGN Transgaz SA. 

 

 

 

Varianta propusă de Consiliul de Administraţie 

1. STERIAN ION    

2. MINEA NICOLAE    

3. ILIESCU BOGDAN 

GEORGE 
   

4. VĂDUVA PETRU ION    

3.1. Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de 

Administrație al SNTGN Transgaz SA. 

Varianta propusă de acţionarul 

majoritar Secretariatul General al 

Guvernului prin Adresa 

nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021 

   

4. Aprobarea formei contractului de mandat cu 

indemnizația fixă a remunerației pentru perioada 

30.04.2021 – 29.04.2025 și împuternicirea unui 

reprezentant al autorității publice tutelare pentru 

semnarea contractului de mandat. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

 

(În persoana) 

5. Numirea a 2 membri 

provizorii ai 

Consiliului de 

Administrație cu o 

Varianta propusă de acţionarul majoritar Secretariatul General al 

Guvernului prin Adresa nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021, completată cu 

Adresa nr.20/8363/T.H.G./08.04.2021 
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                      ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

Punctul de pe ordinea de zi 

Votul 

(se va completa, după caz, cu pentru, 

împotrivă sau abţinere) 

PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABŢINERE 

durată a mandatului 

de maxim 4 luni, cu 

posibilitatea 

prelungirii 

mandatului cu încă 2 

luni, până la 

finalizarea procedurii 

de selecție. 

1. ABRUDEAN MIRCEA     

2. DRAGOTĂ LAURA 

RALUCA ALINA 
   

6. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 

2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de 

Administrație al Societății Naționale de Transport al 

Gazelor Naturale ”Transgaz”, cu indemnizația fixă a 

remunerației și împuternicirea unui reprezentant al 

autorității publice tutelare pentru semnarea 

contractului de mandat. 

Varianta propusă de acţionarul 

majoritar Secretariatul General al 

Guvernului prin Adresa 

nr.20/7833/T.H.G./01.04.2021 

   

 

(În persoana) 

7. Stabilirea datei de 14 mai 2021 ca dată de 

înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor 

răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

8. Împuternicirea domnului LĂPUȘAN Remus Gabriel, 

în calitate de Preşedinte al Consiliului de 

Administrație, pentru semnarea Hotărârii Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor şi a domnului 

Grigore Târsac, în calitate de Director General 

Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea 

documentelor necesare privind înregistrarea şi 

publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Sibiu. 

Varianta propusă de Consiliul de 

Administraţie 

   

 

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă şi transmiterea în 

siguranţă a prezentului formular de vot. 

  

DDaattaa  __________________________________    NNuummeellee  şşii  pprreennuummeellee  

aaccţţiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  ffiizziiccăă  ssaauu  

aa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  lleeggaall  aall  

aaccțțiioonnaarruulluuii  ppeerrssooaannăă  jjuurriiddiiccăă    

((îînn  ccllaarr,,  ccuu  mmaajjuussccuullee))  

 
2__________________________ 
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____________________  

                            (semnătura) 

 

Notă: 
1 Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de 

înregistrare, primită de la Depozitarul Central.  
2 în cazul actionarului persoana juridică, se va mentiona funcția reprezentantului legal 

 

 


