CONTRACT DE CONSTITUIRE
a _DenumireCompleta

mun. Chişinău

_DataCerere
Părţile contractante:
Fondatorii comanditaţi:
1)
_FondatorSemnaturaList
Fondatorii comanditari:
2)
_FondatorSemnaturaList
(in continuare Asociaţi)

Am hotărât să încheiem prezentul contract de constituire a societăţii în comandită,
în următoarele condiţii:
I. Forma juridică, denumirea şi sediul societăţii
1.1. Societatea în Comandită se constituie în conformitate cu prevederile Codului Civil al
Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii nr.845-XII din 03.01.1992 cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legii nr.220-XVI din 19.10.2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali.
1.2 Societatea în Comandită are statut de persoană juridică.
Denumirea completă: Societatea Comercială „xxxxxxxx” S.C.
Denumirea prescurtată: SC „xxxxxxxxxx” S.C.
1.3 Sediul societăţii: ,,,,,,,,,,,,
II. Genurile de activitate
2.1 Societatea va practica următoarele genuri de activitate:


----III. Capitalul social

Capitalul social total iniţial transmis societăţii de asociaţi constituie xxxx lei, împărţit în cote
după cum urmează:
Numele asociatului

Mărimea
aportului

se indică
transmisă
înfiinţarea

suma Cota
de
la participare. % din
capitalul social

xx% xx% xx%

1 .xxxxxxx (comanditar) xxx lei.

xxx 1ei

xxx%

2.xxxxxxx (comanditar) xxx lei

xxx1ei

xxx%

3.xxxxxx (comanditat)

xxx lei

xxx%

xxx lei

3.1 Capitalul social al societăţii comerciale se formează din aporturile fondatorilor, exprimate în
lei.
3.2 Asociaţii (comanditari, comanditaţi) sunt obligaţi să transmită în întregime cotele lor de
participare nu mai târziu de 6 luni de la înregistrare.
3.3 Cotele asociaţilor în capitalul social pot fi depuse atît în bani, cît şi în alte bunuri.
3.4 Capitalul social va putea fi majorat în numerar sau în natură pe baza acumulărilor proprii
sau primirii de noi membri, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
IV. Administrarea şi reprezentarea societăţii
4.1. Conducerea societăţii în comandită se exercită de către comanditaţi (sau numai de unul
dintre aceştia):
1) numele şi prenumele;
2) numele şi prenumele;
3) numele şi prenumele.
Asociatul (asociaţii) împuternicit cu funcţii de administrare sunt în drept sa semneze orice
fel de acte şi pot face toate operaţiunile nescrise pentru aducerea la îndeplinire a obiectului
societăţii în limitele prevăzute de actele normative în vigoare şi prezentul contract.
4.3. Persoanele împuternicite cu administrarea societăţii adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de
voturi. Fiecare administrator are dreptul la un vot.
4.4. Pentru actele urgente neîndeplinirea cărora ar cauza o pagubă mare societăţii poate decide
un singur administrator în lipsa celorlalţi care se găsesc în imposibilitate de a lua parte la
administrare.
4.5 Comanditarii nu au dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii în
comandită, să o reprezinte fără procură, să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu
administrarea sau cu reprezentarea societăţii exercitate în limitele activităţii ei obişnuite. În
cazul în care acţiunile depăşesc limitele activităţii obişnuite, este necesar acordul tuturor
asociaţilor.
V. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea asociaţilor.
5.1 Drepturile comanditaţilor:
a) dreptul de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor;
b) dreptul de administrare şi reprezentare a societăţii;
c) dreptul la beneficii;
d) dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi lichidarea societăţii.
5.2 Obligaţiile comanditaţilor. Pe lângă obligaţiile prevăzute în art. 116, Codul civil al
Republicii Moldova, asociaţii societăţii în comandită au:
a) obligaţia de participare la pierderile societăţii;
b) obligaţi să ţină registrele prevăzute de actele normative în vigoare;

c) obligaţia să întocmească la sfârşitul fiecărui an bilanţul, contul de profit şi pierderi şi
inventarul.
5.3 Comanditarul are dreptul:
a) să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii proporţional participaţiunii sale
la capitalul social;
b) să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile anuale şi să le verifice cu datele din
registre şi din alte documente justificative;
c) să se retragă din societate la sfârşitul anului financiar şi să primească o parte din activele
ei proporţional participaţiunii sale la capitalul social;
d) să transmită participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt comanditar
sau unui terţ.
5.4 Comanditarul este obligat:
a) să verse participaţiunea la care s-a obligat;
b) să nu facă concurenţă societăţii;
5.5. Fiecare asociat are dreptul sa controleze activitatea de administrare şi reprezentare a
societăţii şi să primească de la persoanele autorizate cu funcţii de administrare şi
reprezentare a societăţii informaţii concrete despre starea economica a societăţii.
5.6. Asociatul e în drept sa se retragă din societate cu consimţământul tuturor asociaţilor ori
daca unul din asociaţi încalcă contractul de constituire sau desfăşoară unele activităţi ce
zădărnicesc realizarea scopurilor societăţii, confirmate prin hotărârea asociaţilor societăţii.
5.7. Asociatul poale fi exclus din rândurile societarii în caz de neăndeplinire sau îndeplinire la
un nivel nesatisfăcător a obligaţiilor faţa de societate în decurs de 6 luni.
5.8. Societatea răspunde pentru obligaţiunile sale cu toată averea pe care o are in proprietate.
Comanditaţii poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia, comanditarii
răspund pentru obligaţiile societăţii numai în limitele cotei transmise societăţii.
VI. Participarea asociaţiilor la beneficii.
6.1. După încheierea bilanţului contabil anual întocmirea contului de profit şi pierderi şi
stabilirea beneficiului net, asociaţii vor hotărî asupra modului de împărţire pe destinaţii a
acestuia.
6.2. Dreptul la beneficii şi pierderi al fiecărui asociat comanditar sau comanditat se va calcula
din procentele menţionate în funcţie de aportul social pe care fiecare 1-a adus.
6.3. În cursul anului asociaţii pot ridica din casa societăţii pentru nevoi personale anumite sume
de bani, care vor reţinute din dividendele cuvenite la sfârşitul anului.
6.4. Înainte de repartizarea şi distribuirea beneficiilor se va face constituirea de rezerve,
reîntregirea capitalului social ori creşterea lui dacă există hotărârea în acest sens luată cu
acordul tuturor asociaţilor.
VII.

Reorganizarea şi dizolvarea societăţii în comandită

7.1. În cazul reorganizării societăţii în comandită în societate pe acţiuni, în societate cu
răspundere limitată sau în cooperativă, comanditaţii continuă, în termen de 3 ani, să
răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute până la reorganizare.
7.2. Comanditatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care înstrăinează, până la
expirarea termenului de 3 ani, dreptul la participaţiune la capitalul social.
7.3. În afară de cazurile prevăzute la art.86 alin.(1) din Codul civil, societatea în comandită se
dizolvă dacă nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă, în decursul a 6

luni de la retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat sau
nu a acceptat un alt comanditat sau comanditar.
7.4. În cazul în care se va hotărî lichidarea societăţii organul ce a decis lichidarea va numi o
comisie de lichidare care va face inventarierea şi evaluarea bunurilor ce va fi reflectată în
"Bilanţul contabil".
7.5. În cazul dizolvării societăţii în comandită, inclusiv ca urmare a insolvabilităţii,
comanditarii au dreptul preferenţial faţă de comanditaţi la recuperarea aporturilor din
patrimoniul societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor.
VIII. Suspendarea activităţii întreprinderii
8.1. Întreprinderea, la decizia fondatorului / adunării generale, poate să îşi suspende temporar
activitatea, pe o perioadă, care să nu depăşească trei ani, în cazul în care nu are datorii faţă
de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Pe perioada suspendării
activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător.
IX. Dispoziţii finale
9.1. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare
ce reglementează modul de înfiinţare, activitate şi încetare a activităţii societăţilor în
comandită.
9.2. Orice modificare adusă prezentului contract se va face numai prin acordul scris al părţilor
contractante şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
9.3. În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, părţile contractante vor acţiona cu buna credinţă.

Asociaţii:
_FondatorSemnaturaScurtL_1

