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Agenţia Servicii Publice
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din __________________
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__________________/_________

ACTUL DE CONSTITUIRE
al societăţii în nume colectiv
(denumirea)

Fondatorii societăţii (în continuare, Membrii):

_FondatorSemnaturaList
au hotărât să încheie prezentul act de constituire, a Societăţii în Nume Colectiv în continuare
“Societate”, în următoarele condiţii.

Articolul 1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

_Denumire Completă_ în continuare “Societate” se constituie în conformitate cu
prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107 – XV din 6 iunie 2002, Legii cu
privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legii Republicii Moldova nr. 220 - XVI din 19
octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali.
Societatea este persoană juridică şi în relaţiile cu persoane terţe participă ca întreprindere
cu statut de persoană juridică.
Forma organizatorico-juridică: _FormaJuridica.
Denumirea completă a societăţii: _Denumire Completă_ (în continuare Societate)
Denumirea prescurtată: _Denumire Prescurtată_.
Adresa juridică: _AdresaJuridica.

Articolul 2.
2.1. Societatea se înfiinţează pentru desfăşurarea activităţilor economice în scopul obţinerii
unui profit pentru asociaţii ei.
2.2. Societatea poate institui filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova, şi în străinătate.
2.3. În activitatea sa societatea practică următoarele genuri de activitate:
1) _GenuriList
Articolul 3.
3.1. Pentru desfăşurarea activităţii comerciale asociaţii formează un capital social în mărime de
_CapitalSocial lei care se repartizează după cum urmează:
 _FondatorCotaScurtL
3.2. Depunerile sunt efectuate în mijloace băneşti (lei MD). Capitalul social va fi vărsat
integral în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii.
3.3. Veniturile şi pierderile societăţii se repartizează între asociaţii ei proporţional
participaţiunilor la capitalul social.
Articolul 4.
4.1.

Asociaţii societăţii:
a) au dreptul:
 să ia cunoştinţă, personal sau asistat de un expert, de toată documentaţia privind
administrarea societăţii;
 să participe la repartizarea profitului societăţii, proporţional participaţiunii la capitalul
social;
 să primească, în caz de lichidare a societăţii, o parte din valoarea activelor ei rămase
după satisfacerea creanţelor creditorilor, proporţional participaţiunii la capitalul social;
 să se retragă din societate cu condiţia informării celorlalţi membri cu cel puţin 6 luni
până la data retragerii;
 să participe la conducerea şi la activitatea societăţii în ordinea stabilită de prezentul
statut.
b) sunt obligaţi:
 să respecte prezentul statut;





sa transmită participaţiunea la capitalul social în ordinea, mărimea, şi termenul
prevăzut în prezentul statut;
să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea societăţii;
să comunice imediat societăţii faptul schimbării domiciliului sau a sediului, a numelui
sau a denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor şi îndeplinirii
obligaţiilor societăţii şi ale asociatului ei;

Articolul 5.
5.1. Organul suprem de conducere a societăţii este adunarea generală a membrilor societăţii.
5.2. De competenţa Adunării Generale a asociaţilor societăţii ţine:
a) determinarea direcţiilor de bază ale activităţii economice ale societăţii,
b) aprobarea planurilor de activitate şi dărilor de seamă privind activitatea societăţii;
c) alegerea şi revocarea administratorului societăţii;
d) stabilirea mărimii, formelor şi termenilor de depunere a cotizaţiilor suplimentare în caz
de necesitate;
e) primirea şi excluderea membrilor societăţii;
f) numirea comisiei de revizie;
g) determinarea condiţiilor de plată a angajaţilor societăţii;
h) aprobă modificările şi completările aduse la prezentul act de constituire;
i) aprobă hotărârile privind reorganizarea şi lichidarea societăţii;
j) aprobă bilanţul de lichidare.
5.3. Toate chestiunile ce ţin de modificarea sau completarea prezentului act de constituire pot fi
luate numai prin votul unanim a tuturor asociaţilor societăţii, iar cît priveşte chestiunile
indicate la lit. c) şi e) cu o majoritate de voturi de ¾ din numărul asociaţilor Celelalte
hotărâri ale adunării generale se aprobă cu majoritatea simplă de voturi.
5.4. Evidenţa hotărârilor Adunării generale se efectuează în procesele verbale care sunt
întocmite de preşedintele adunării. Procesele verbale se păstrează în cartea proceselor
verbale. Adunarea se convoacă nu mai rar de o dată pe an.
5.5. Administrarea societăţii este delegată unui singur asociat.
5.6. Administratorul societăţii este ales de Adunarea generală şi se supune hotărârilor adoptate
de ea.
5.7. Administratorul societăţii va reprezenta societatea în relaţiile cu terţe persoane.
5.8. Ceilalţi asociaţi, pentru a încheia acte juridice în numele societăţii, trebuie să aibă procură
de la administratorul societăţii.
5.9. Împuternicirile administratorului se limitează la domeniul de activitate ale societăţii.
Pentru săvârşirea de acte ce depăşesc aceste limite este necesar acordul tuturor membrilor.
5.10. Dacă există motive întemeiate, la cererea oricărui asociat, instanţa de judecată poate priva
persoana de dreptul de a administra şi a reprezenta societatea. Motivele întemeiate sunt,
printre altele, încălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea exercitării atribuţiilor
Articolul 6.
6.1. Asociaţii societăţii poartă răspundere subsidară, solidară, cu tot patrimoniul lor pentru
obligaţiile societăţii.
6.2. Asociatul societăţii care nu este fondatorul ei poartă răspundere în egală măsură cu alţi
membri pentru obligaţiile apărute până la încadrarea lui în societate.
6.3. Asociatul care a ieşit din societate poartă răspundere pentru obligaţiile apărute până la
ieşirea lui din societate în egală măsură cu membrii rămaşi.
Articolul 7.
7.1. Asociatul societăţii poate fi exclus din societate prin hotărârea instanţei de judecată la
cererea celorlalţi asociaţi, prin unanimitate de voturi.

7.2. Dacă asociatul societăţii a ieşit din ea, participaţiunile la capitalul social ale asociaţilor
rămaşi se majorează corespunzător, dacă prin acordul membrilor nu se prevede altfel.
7.3. Asociatul societăţii poate transmite, cu acordul celorlalţi asociaţi, participaţiunea sa la
capitalul social sau o parte din ea unui alt asociat sau unei terţe persoane.
7.4. Asociatul care s-a retras din societate i se achită valoarea părţii din patrimoniu proporţional
participaţiunii lui în capitalul social.
7.5. Succesorii asociatului societăţii, decedat sau reorganizat, poate deveni asociat cu acordul
celorlalţi asociaţi.
7.6. Asociatului care s-a retras din societate i se achită valoarea părţii din patrimoniu
proporţional participaţiunii lui în capitalul social.
7.7. Prin înţelegere dintre asociatul care se retrage din societate şi asociaţii rămaşi, achitarea
valorii patrimoniului poate fi înlocuită cu transmiterea lui în natură.
7.8. Partea din patrimoniul societăţii sau valoarea acestei părţi, ce i se cuvine asociatului care se
retrage, se determină conform bilanţului întocmit la momentul retragerii.

8.1

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

Articolul 8.
Reorganizarea Societăţii se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare
(divizare şi separare) sau transformare în condiţiile prevăzute de Codul civil, Legea
Republicii Moldova “Cu privire la antreprenoriat şi societăţii”.
Hotărârea privind reorganizarea Societăţii se ia de adunarea generală a asociaţilor
societăţii.
Societatea poate fi lichidată numai prin hotărârea adunării generale a asociaţilor societăţii
sau instanţei judecătoreşti.
Decizia adunării generale a acţionarilor cu privire la lichidarea Societăţii poate fi adoptată
în temeiurile prevăzute de lege sau în legătură cu inoportunitatea continuării activităţii
Societăţii.
Avizul despre lichidarea societăţii se publică de către lichidator, după înregistrarea
desemnării sale, în “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Termenul de înaintare a creanţelor este de 2 luni de la data ultimei publicaţii a avizului în
Monitorul Oficial. Prin hotărîrea de lichidare se poate prevedea un termen mai lung, dar
care nu va depăşi 4 luni.
Lichidarea Societăţii se efectuează de lichidator, care are aceleaşi împuterniciri, obligaţii şi
responsabilităţi ca şi administratorul în măsura în care acestea sunt compatibile cu
activitatea de lichidare.
Lichidatorul împreună cu administratorul, face şi semnează inventarul şi bilanţul în care
constată situaţia exactă a activului şi pasivului.

Articolul 9.
9.1. 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.
Prezentul statut se încheie în 2 exemplare care au aceiaşi putere juridică de la data semnării lui.
Fondatorii societăţii
_FondatorSemnaturaScurtL

