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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  rreeppuubblliiccaattaa  ccuu  mmooddiiffiiccaarriillee  ssii  ccoommpplleettaarriillee  uulltteerriiooaarree  ssii  pprreevveeddeerriillee  aarrtt..1155  aalliinn..11..11  

ddiinn  AAccttuull  CCoonnssttiittuuttiivv  aall  SS..NN..TT..GG..NN..  ’’’’TTrraannssggaazz””  SS..AA..,,  aaccttuuaalliizzaatt  llaa  ddaattaa  ddee  1111..0044..22000088..        

  

CCOONNVVOOAACCAA  
                                                                                                                                                                                                                                              

  

              AADDUUNNAARREEAA    GGEENNEERRAALLAA    OORRDDIINNAARRAA      AA    AACCTTIIOONNAARRIILLOORR    ssii    AADDUUNNAARREEAA    

GGEENNEERRAALLAA    EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRAA    AA    AACCTTIIOONNAARRIILLOORR    llaa  ddaattaa  ddee  1166  ddeecceemmbbrriiee  22000088,,  

oorraa  1100
0000    

rreessppeeccttiivv  oorraa  1111
0000

  iinn  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  

llaa  ssffaarrssiittuull  zziilleeii  ddee  2266  nnooiieemmbbrriiee  22000088,,  ccuu  uurrmmaattooaarreeaa  oorrddiinnee  ddee  zzii  ppeennttrruu::        

    

  

II  ..  AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLAA  OORRDDIINNAARRAA  AA  AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  

  

11..  AApprroobbaarreeaa    bbuuggeettuulluuii  ddee  vveenniittuurrii  ssii  cchheellttuuiieellii  ppee  aannuull  22000099..  

22..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1155  iiaannuuaarriiee  22000099  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree..  

33..  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  DDoommnnuulluuii  NNiiccoollaaee  TTuurrddeeaann  iinn  ccaalliittaattee  ddee  PPrreesseeddiinnttee    aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  

AAddmmiinniissttrraattiiee  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  aa  

DDoommnnuulluuii  IIooaann  RRuussuu  iinn  ccaalliittaattee  ddee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aall  SS..NN..TT..GG..NN..  ““  TTrraannssggaazz’’’’  SS..AA..    

ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  pprriivviinndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  ssii  ppuubblliiccaarreeaa  HHoottaarraarriiii  

AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  OOffiicciiuull  RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  

TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu  ..  

    

  

IIII..  AADDUUNNAARREEAA  GGEENNEERRAALLAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRAA    AA    AACCTTIIOONNAARRIILLOORR  

            

11..  AApprroobbaarreeaa  aassoocciieerriiii  SS..NN..TT..GG..NN..  ““TTrraannssggaazz””  SS..AA..,,  iinn  ccaalliittaattee  ddee  lliiddeerr  ddee  aassoocciiaattiiee,,  ccuu  

ssoocciieettaattiillee  SS..CC..  ““GGaazzpprrooiieecctt””  SS..AA..  BBrraassoovv  ssii  SS..CC..  ““PPeettrroossttaarr””  SS..AA..  PPllooiieessttii  iinn  vveeddeerreeaa  

rreeaalliizzaarriiii  pprrooiieeccttaarriiii  ccoonndduucctteeii  NNaabbuuccccoo  ppee  tteerriittoorriiuull  RRoommaanniieeii..  

22..  SSttaabbiilliirreeaa  ddaatteeii  ddee  1155  iiaannuuaarriiee  22000099  ccaa  ddaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree..  

33..  IImmppuutteerrnniicciirreeaa  DD--lluuii  NNiiccoollaaee  TTuurrddeeaann  iinn  ccaalliittaattee  ddee  PPrreesseeddiinnttee  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  

AAddmmiinniissttrraattiiee,,  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  

AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  aa  DDoommnnuulluuii  IIooaann  RRuussuu  iinn  ccaalliittaattee  ddee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aall  SS..NN..TT..GG..NN..  

““TTRRAANNSSGGAAZZ””  SS..AA  ppeennttrruu  sseemmnnaarreeaa  ddooccuummeenntteelloorr  nneecceessaarree  pprriivviinndd  iinnrreeggiissttrraarreeaa  ssii  

ppuubblliiccaarreeaa  HHoottaarraarriiii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  llaa  OOffiicciiuull  

RReeggiissttrruulluuii  CCoommeerrttuulluuii  ddee  ppee  llaannggaa  TTrriibbuunnaalluull  SSiibbiiuu  ..  
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IInn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  nnuu  ssee  vvaa  iinnttrruunnii  ccvvoorruummuull  nneecceessaarr  llaa  ddaattaa  mmeennttiioonnaattaa,,  AAdduunnaarreeaa  

GGeenneerraallaa  OOrrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssii  AAdduunnaarreeaa  GGeenneerraallaa  EExxttrraaoorrddiinnaarraa  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  

ssee  vvaa  ttiinnee  iinn  ddaattaa  ddee  1177  ddeecceemmbbrriiee  22000088  llaa  oorraa  1100
0000

    rreessppeeccttiivv  oorraa  1111
0000  

  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..  

DDaattaa  ddee  iinnrreeggiissttrraarree  aa  aaccttiioonnaarriilloorr  aassuupprraa  ccaarroorraa  ssee  vvoorr  rraassffrraannggee  eeffeecctteellee  HHoottaarraarriiii  

AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii  ssii  AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  

EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssoocciieettaattiiii,,  eessttee    ssttaabbiilliittaa  ddee  AAGGOOAA  ssii  AAGGEEAA  ssii    eessttee  ddaattaa  ddee  

1155  iiaannuuaarriiee  22000099..    

                DDooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  rreeffeerriittooaarree  llaa  ppuunncctteellee  iinncclluussee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  

AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  OOrrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  iinncceeppaanndd  ccuu  ddaattaa  ddee  0022  

ddeecceemmbbrriiee  22000088  iinn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc,,  ppee  wweebbssiittee--uull  ssoocciieettaattiiii  ((  wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo))    

  DDooccuummeenntteellee  ssii  mmaatteerriiaalleellee  ddee  sseeddiinnttaa  rreeffeerriittooaarree  llaa  ppuunncctteellee  iinncclluussee  ppee  oorrddiinneeaa  ddee  zzii  aa  

AAdduunnaarriiii  GGeenneerraallee  EExxttrraaoorrddiinnaarree  aa  AAccttiioonnaarriilloorr  ssuunntt  ddiissppoonniibbiillee  iinncceeppaanndd  ccuu  ddaattaa  ddee  0022  

ddeecceemmbbrriiee  22000088  llaa  sseeddiiuull  ccoommppaanniieeii    ddiinn  MMeeddiiaass,,  PP--ttaa  CC..II  MMoottaass,,  nnrr..11,,  iinnttrree  oorreellee  88
0000

––  1155
0000  

..    

              FFoorrmmuullaarruull  ddee  pprrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  vvaa  ffii  ddiissppoonniibbiill  ssii  iinn  ffoorrmmaatt  eelleeccttrroonniicc  ppee  wweebbssiittee--uull  

ssoocciieettaattiiii  ((wwwwww..ttrraannssggaazz..rroo))  iinncceeppaanndd  ccuu  ddaattaa  ddee  0022  ddeecceemmbbrriiee  22000088..      

                AAccttiioonnaarriiii  ppoott  ppaarrttiicciippaa  llaa  aadduunnaarree,,  ppeerrssoonnaall  ssaauu  pprriinn  rreepprreezzeennttaannttii,,  iinn  bbaazzaa  uunneeii  pprrooccuurrii  

ssppeecciiaallee,,  ccoonnffoorrmm  ddiissppoozziittiiiilloorr  lleeggaallee..  PPrrooccuurraa  ssppeecciiaallaa  iinn  oorriiggiinnaall  ssee  ddeeppuunnee  ppaannaa  llaa  ddaattaa  ddee  

1155  ddeecceemmbbrriiee  22000088  iinncclluussiivv,,    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,,  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--883311..446688,,  ssaauu  llaa  aaddrreessaa  ddee  ee--mmaaiill  ::  bboollcchhiiss..ssoorriinn@@ttrraannssggaazz..rroo..              

  

  

  

  

                                                                        PPrreesseeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  AAddmmiinniissttrraattiiee          

                                                                                                              TTuurrddeeaann  NNiiccoollaaee  

  

                                      


