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Nr. 34266/10 decembrie 2013

Către
ADUNAREA GENERALĂ EXTRÄORDINARĂ A

ACŢIONAI{ILOR
S.NG.N. “ROMCAZ" - S.Á.

Având in vedere:

- Art 4 din Hotărâreíţ Consiliului de Administraţie al S.N.G.N. “ROMGAZ" — S.A. nr. 25/2013
prin care s-a avizat înflinţarea, înregistrarea şi declararea la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lúrigă Tribunalul Sibiu a punctului de lucru “Grup de sonde 4 Füurei', cu datele dc identificare
nruvťlzute mai jos;

- Prevederile art 43 alin. 3 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciaie, republicată;
- Prevcderile art. 22 ulin. 1 din Legea nr. 2Ď/1990 privind ReŁzistrul Comerţului. republicată:
- Prevederile Ordinului Ministrului Justiţici nr. 2594/C/2008, de aprobare a Normelor

metodologice privind modul de ţinere a registrelor comeflului, de efectuare a înregistrărilor şi de
cliberare a informaţiilor:

- Prcvederile art. 34 si 74 — Cod de Procedurü Fiscală;
- Prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind flnanţele publice locale;
- Prevederile art. 3 alin. 1 din O.M.M.D.D. nr. l 798/2010 — pentru aprobarea Procedurii de emitere

a autorizaţiei dc mediu;
- Prevederiie art 12 alin, l şi alin. 2 din O.U.G. nr. 19312005 privind protecţia mediului

În temeiul prevederilnr art 113 Iit. d) din Legea nr. 31/1990 şi prevederilor art 12. alin. 5, lit. d) din
Actu] Constitutiv al S.N.G.N. “ROMGAZ" — S.A., in forma sa actualizatd la data de 18.10.201:;. vä
rugăm sú aprobaţi în[iinţarea sediului secundar fÚrŮ personatitate juridică, având urmätoarele date de
idcntificare:

Đenumire: “Cirup de sonde 4 Făurei"
Adresa: Oraş Fáurei, Jud. Ilrůila
Obicct de nctivitate, conform CAEN Rev 2: “Ľxtracţia gazelor naturale" — cod CAEN 0620
Numär de salariaţi: 5

De asemenea, menţionäm următoarele;

- folosinţa spaţiului cu destinaţie de sediu secundar “Grup de sonde 4 Faurei" se realizeazki în haza
Contractului de inchiriere nr. 4867/11.07.2012, amendat prin Actul adiţional nr. 1/28.02.2013,
documente aziexate prezentei;

- Pentru construcţia “Instalaţ ici tehnologice dc suprafaţă pentru exploatarea sondei 4 Rurei s-a
obţinut de la Agenţia pentru Proteeţia Mediului l3răila, Decizia etapei de încadrare nr.
2643/01.03.2013.

Preşedinte Consiliu de Administraţie
AuroraN ruţ

Captal socfd: )B.422.lOO RON
CIF: R0 l4Ů6626 ‘‘ Z1
Nr. 0rd.ra9.comii W.2/39712001 t i

RDOB RNCH ori jg 2i33 0001 CR AiedIa

R012 Bf )E OS V024 6190: J00 L Ć0 MedIi

‘ i11:0, PIIi (nStrfltI' hkita, iii.4,
I4 ..‚ JtLi. V,J — kflrJLnlđ
T.íţ:un I4-&'-2O102U

Nr41 •ą r ...

łii rr i
.‚fl ( r t itjmm;az.m

• I I

ROMGAZ

IS ĆSQt.1


