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-

Având in vedere:
-

prevederile Hotůrärii Consiliului de Administraţie aI S.N.CI.N. “ROMGAZ" S.A. nr. 28/2013 prin
eare s-a avizat înliinţarea, inregistrarea şi declararea la OŰciul Registrului Comcrţului de pc límgä
Tribunalu[ Sibiu a punctului de Iucru Grup de sonde 7 Caragele, cu dateLe de identificare
prevĹizute mai jos;
Prevederile art. 43 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
Prevederile art 22 alin, l din Legea nr. 26/1990 privind ltcgistrul Comerţului, republicată;
Prevederile Ordinului Ministwlui Justiţiei nr. 2594/C/2008, de aprobare a Norrnelor metodologice
privind modul de tinere a registrelor comerţului, de efecuare a înregistrürżlor şi de eliberare a
iníbrniaţiilor:
Prevederile art. 34 si 74 Cod dc Procedurü Fiscală;
Prevederile art. :32 alin, I din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Prevederile art. 3 alin, l din O.M.M.D.D. nr. 1798/2010 pentru aprobarea Procedurii de ernitere a
autorizaţiei de mediu;
Prevederile art. 12 alin. I i alin. 2 din O.ŁJ.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
—

-

-

-

-

-

-

—

—

-

ln temeiul prcvederilor art. l 13 lit. d) din Legea nr. 31,1990 şi prevederilor art. 12, alin. 5, lit. d) din Actul
Constitutiv al &N.G.N. “ROMCJAZ" S.A., în ťorma sa actualizatá la data de 18.10.2013, vů rugăm să
aprobaţi înfiinţarea sediului secundar rară personalitate juridicti, având următoarele date de identificare:
—

Denumire: “Cirup de sondc 7 Caragele"
Adresa
Com. Mircea Vodă. cxtravilan. Jucl. Hrăila
Obiect de nctivitate, conform CAEN Rev 2: “Ľxtracţin gazeĺor naturale"
Nomăr de salariaţi: 5

—

cod CABN 0620

De asemenea, menţionftm următoarele:
-

-

folosiiţa spaţiului cu destinaţie de sediu secundar “Grup de sonde 7 Caragele" se realizează în
haza Contractului de concesiune nr. 3743/29.09.2011, document anexat in copie prezentei;
Pentru construcţia “lnstalatiei tehnologice de supraĺäţă grup 7 Caragele" s-a obtinut de la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Ilrăiĺa, Decizia etapei de încadrare nr. 15512/24.11.201 l iar la punerea în
funcţiune a “înstalaţiei tehnologice dc supraläţă grup 7 Caragele" s-a veriflcat respectarea
cerinţelor legale privind protecţia mediului fiind ernis, in acest sens. de cátre Agenţia pentru
Protecţia Mediului lirăila, Proces verhal nr. 60/18.10.2013.
-
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