
PROCES-VERBAL  
AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR PERSOANEI JURIDICE 

_DenumireCompletaVeche 
IDNO _IDNO din _DataDeInregistrare 

 

_Data 

Au fost prezenţi: 

_Asociat_Nume_cota% 

 

Au lipsit: 

 

Cvorum 100% 

 

Invitat: Nume 

 

  

ORDINEA DE ZI: 
  

1. Modificarea componenţei asociaţilor și redistribuirea părţilor sociale în capitalul social; 

2. Schimbarea denumirii; 

3. Schimbarea sediului; 

4. Modificarea şi/sau completarea listei genurilor de activitate; 

5. Majorarea sau micşorarea capitalului social: 

6. Schimbarea administratorului; 

7. Specificarea filialelor şi reprezentanţelor; 

8. Modificări în textul statutului; 

9. Aprobarea modificărilor în actele de constituire. 
 

S-A HOTĂRÎT: 
 

1. Se aprobă ieşirea din componenţa asociaţilor Societății a dlui(dlor):_________________________  

și includerea dlui ______________, conform contractului de  vânzare-cumpărare (donaţia) nr.____ din 

data _________. 

Respectiv Societatea va avea ca asociaţi pe numiţii: 

1) _Asociat_Cota_List 

Pro ____________ Contra ____________ Abţinut ______________. 

 

2. Denumirea completă a Societăţii se schimbă din _____________ în _______________ 

Pro ____________ Contra ____________ Abţinut ______________. 

 
 

3. De a schimba sediul Societăţii pe adresa: ___________________________________ 
 

Pro ____________ Contra ____________ Abţinut ______________. 
 

4. De a modifica lista genurilor de activitate ale Societăţii după cum urmează:  

A adăuga următoarele genuri de activitate: 

1) _GenuriListAdd 

A exclude următoarele genuri de activitate: 

1) _GenuriListDel 

Pro ____________ Contra ____________ Abţinut ______________. 
 

5. De a majora capitalul social al Societăţii cu  _____ lei şi/sau cu bunul mobil/imobil estimate în baza 

raportului de evaluare nr. ____ din___________ la suma de _________lei. Capitalul social după 

majorare va constitui ___________lei. 

 



Capitalul social al Societăţii constituie _CapitalSocial lei.  

Capitalul social al societăţii este format: 

- %TEXT%. 

  

 Pro ____________ Contra ____________ Abţinut ______________. 

 

6. De a elibera din funcţia de Administrator al Societăţii pe dnul(na) _ManagerPrecedent şi de a-l numi în 

funcţia de Administrator al Societăţii pe dnul(na) _ManagerScurt. 

7. A crea (lichida) următoarele filiale şi reprezentanţe: 

1) _Denumirea filialei, sediul acesteia. 

8. Punctul ___ din statut se modifică după cum urmează:  

________________________________________________________________________  
 

9. De a aproba modificările în actul de constituire. 
 

 

 

 

 

Au semnat: 

 

 

                        Asociații:                                                           Semnături: 

 

 

_AsociațiiSemnaturaScurtL_1                                                                                         ______________ 

 


