
CONTRACT DE CONSTITUIRE AL 

Societăţii cu Răspundere Limitată 

Nr. xxxxxxx 

 

Data Cererii                               mun. Chişinău 

 

Prezentul contract este încheiat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii 

Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.135-XVI din 14 iunie 

2007 privind Societăţile cu răspundere limitată, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 

03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Decizia fondatorilor (Proces – verbal 

Nr. xx din ______). 

 

Părţile contractante: 

 

1) XXXXXXXXXXXX 

denumiţi în  continuare Fondatori, au încheiat prezentul contract cu privire la 

următoarele: 

 

I. DISPOZITII GENERALE 

 

1.1. Fondatorii creează XXXXXXXXXXXXXXXXX, în continuare după text «Societate». 

1.2. Denumirea completă a Societăţii: XXXXXXXXXXXX. 

denumirea prescurtată: XXXXXXXXXXX; 

1.3. Sediul Societăţii: XXXXXXXXXXXXXx. 

1.4. Societatea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop lucrativ  (comercial). 

Societatea are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest 

patrimoniu, poate să dobândească şi să execute în nume propriu drepturi patrimoniale şi 

personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţa de 

judecată. 

1.5. După forma sa organizatorico-juridică Societatea este Societate cu răspundere limitată. 

Societatea se consideră constituită şi dobîndeşte personalitate juridică de la data 

înregistrării de stat în modul stabilit. Societatea dispune de bilanţ autonom şi conturi 

bancare. 

1.6. Societatea se constituie pentru o durată nelimitată. 

 

II. SCOPUL ŞI GENURILE DE ACTIVITATE  

 

2.1. Societatea se constituie în scopul exercitării oricărei activităţi lucrative neinterzise de 

lege ce prevede fabricarea producţiei, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, 

desfăşurată în mod independent, din propria iniţiativă, din numele Societăţii, pe riscul 

propriu şi sub răspunderea sa patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o 

sursă permanentă de venituri.   

2.2. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate Societatea va desfăşura următoarele genuri de 

activitate: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 



III. CAPITALUL SOCIAL. PĂRŢILE SOCIALE   

 

3.1. Societatea are capital social în mărime de XXXXXXXXXX  lei. 

3.2. Capitalul social se varsă integral în cel mult 6 luni de la data înregistrării Societăţii. 

3.3. Capitalul social este divizat în părţi sociale după cum urmează: 

1) XXXXXXXXXXXXXX 

2) XXXXXXXXXXXXXX 

3.4. Partea socială conferă deţinătorului său dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, 

dreptul de a  primi o parte din beneficiu şi o parte din bunurile Societăţii la lichidarea ei. 

3.5. În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale, şi 

bani. Prestaţiile în muncă şi serviciile depuse la înfiinţarea Societăţii şi pe parcursul 

existenţei ei nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. 

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA FONDATORILOR 

 

4.1. Fondatorii sunt obligaţi: 

 să achite părţile sale sociale în mărimea şi condiţiile stabilite de prezentul contract şi 

Statutul societăţii; 

 să respecte Statutul şi prevederile prezentului Contract; 

 să contribuie la buna desfăşurare a activităţii Societăţii. 

4.2. Fondatorii nu răspund pentru obligaţiile societăţii după înregistrarea acesteia. Ei suportă 

riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în limitele participaţiunii lor la 

capitalul social 

4.3. Fondatorul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul subscris răspunde subsidiar 

pentru obligaţiile societăţii în limita aportului subscris. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE 

 

5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui. 

5.2. Toate litigiile ce apar în procesul de executare a contractului, în cazul când nu este 

posibilă soluţionarea acestora pe cale amiabilă, pot fi soluţionate în instanţa de judecată. 

 

 

         Fondatorii:                Semnături: 

XXXXXXXXXXXXXXX                                                         _______________ 


