ACT CONSTITUTIV
Actualizat la data de 14.03.2012
AL SOCIETĂŢII COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
SC 123 INTERNATIONAL SRL
Subsemnaţii:
Dupont Jean, cetăţean francez, născut la data de 10.09.1976 în Franţa, Indre-et-Loire,
Tours, fiul lui Jacques și al lui France, domiciliat în România, Bucureşti, str. Nicolae Bălcescu
nr. 1, posesor al Certificatului de Înregistrare nr. 12345, eliberat la data de 24.01.2011, de către
O.R.I. - Bucureşti, CNP 7660203400017,
Popescu Ion, cetăţean român, născut la data de 20.05.1972 în România, Bucureşti,
sector 8, fiul lui Gheorghe și al lui Domnica, domiciliat în România, Bucureşti, str. Inteligenței
nr. 2, bl. 28, sc. A, et.8, ap. 29, Sector 3, posesor al Cărţii de Identitate seria DR nr. 123127,
eliberată de I.N.E.P. la data de 01.02.2007, CNP 1720520090000;
Ionescu Daniela, cetăţean român, născuta la data de 14.06.1973 în România, Galaţi,
jud.Galaţi, fiica lui Marian și a lui Raluca, domiciliată în România, Brăila, str. Griviței nr.3,
bl.G, sc. 1, et. 2, ap. 11, jud. Brăila, posesoarea Cărții de identitate seria XR nr. 196193,
eliberată de Municipiul Brăila la data de 06.07.2005, CNP 2730614090000,
în calitate de asociaţi, am hotărât constituirea unei societăți comerciale cu răspundere limitată,
persoană juridică de drept român, a cărei organizare și funcţionare este supusă dispoziţiilor
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și a prevederilor prezentului Act Constitutiv.
Art.l. Forma juridică a societăţii
Părţile contractante convin să constituie în România o societate, cu răspundere limitată, care
este persoană juridică română și își va desfăşura activitatea în conformitate cu prezentul act
constitutiv al societăţii și cu legislaţia română în vigoare.
Art.2. Denumirea societăţii
Societatea comercială va purta denumirea de 123 INTERNATIONAL SRL, așa cum rezultă și
din Dovada privind disponibilitatea firmei nr. 20085/27.11.2002, eliberată de Oficiul
Registrului Comerţului jud.Ilfov.
În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., emise de societate, denumirea societăţii va
fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate cu Răspundere Limitată” sau iniţialele SRL, de
sediul societăţii, capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului și respectiv
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codul fiscal sub care a fost înregistrată societatea la Ministerul de Finanţe.
Art.3. Sediul societăţii
Sediul social al societăţii este în România, oraş Otopeni, str. Narciselor nr. 2, jud. Ilfov, și
va putea fi schimbat la orice adresă din țară.
Societatea va putea deschide în alte localităţi din țară sau din străinătate, filiale, sucursale,
agenţii sau birouri de reprezentare, pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor și cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Societatea are un punct de lucru situat în Bucureşti, str. Oașului 31, unde se va desfăşura
următoarea activitate:
Cod CAEN 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
Art. 4 Durata societăţii
Durata de funcţionare a societăţii comerciale 123 INTERNATIONAL SRL este nelimitată de la
data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.
Art 5 Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate al Societăţii îl reprezintă:

Cod CAEN 855 - Alte forme de
învăţământ Activitatea principală a
Societăţii constă în:
Cod CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
Pe lângă activitatea principală societatea va desfăşura și următoarele activităţi secundare :
Cod CAEN
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1820 Reproducerea înregistrărilor
4611 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii de blană, încălţăminte şi articole
din piele
4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte și articole din piele
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4633 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4634 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
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4635
4636
4637
4638

Comerţ cu ridicata al băuturilor
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerţ cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare, inclusiv peşte, crustacee și
moluşte
4639 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi
televizoarelor
4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
4647 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4648 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4673 Comerţ cu ridicata al materielului lemnos și a materialelor de construcţie
echipamentelor sanitare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor și resturilor
4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun
4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în
magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine
specializate
4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru
vopsit, în magazine specializate
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate
4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor și aparatelor eleetrocasnice, în magazine
specializate
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic
n.c.a., în magazine specializate
4761 Comerţ cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4672 Comerţ cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări
audio/video, în magazine specializate
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine
specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor și seminţelor; comerţ cu amănuntul al
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4777
4778
4779
4791
4799
5920
6399
7220
7021
7022
7410
7430
7490
8211
8219
8230
8299
8510
8520
8531
8532
8541
8542
8560

animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor și pieţelor
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Alte activități de servicii informaţionale n.c.a
Cercetare-dezvoltare în știinte sociale și umaniste
Activităţi de consultanță în domeniul relaţiilor publice și al comunicării
Activităţi de consultanță pentru afaceri și management
Activităţi de design specializat
Activităţi de traducere scrisă și orală (interpreţi)
Alte activități profesionale, ştiinţifice și tehnice n.c.a.
Activităţi combinate de secretariat
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de
secretariat
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor și congreselor
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ secundar general
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
Învăţământ superior nonuniversitar
Învăţământ superior universitar
Activităţi de servicii suport pentru învățământ

Urmează ca pentru întregul obiect de activitate a ne conforma dispoziţiilor legale în sensul
obţinerii avizelor și autorizaţiilor necesare/valabile desfăşurării.
Art. 6. Forma de organizare
Părţile contractante convin ca societatea să fie organizată ca societate comercială cu răspundere
limitată în condiţiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Art.7. Capitalul social
Părţile contractante convin ca societatea să aibă un capital social total de 210 lei, aport în
numerar în lei, divizat în 21 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare.
Capitalul social total al societăţii, subscris și vărsat în întregime, va fi împărțtit în 21 părți
sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare repartizate după cum urmează:
Dupont Jean, va deţine 7 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în suma
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totală de 70 lei, reprezentând 33,33% din capitalul social al societăţii;
Popescu Ion, va deţine 7 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în suma
totală de 70 lei, reprezentând 33,33% din capitalul social al societăţii;
Ionescu Daniela, va deţine 7 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în
suma totală de 70 lei, reprezentând 33,34% din capitalul social al societăţii.
Bunurile dobândite de societate intră în patrimoniul acesteia cu titlu de proprietate.
Beneficiile și pierderile societăţii se împart între asociaţi în raport cu participarea lor la capital.
Art.8. Părţile sociale
Părţile sociale sunt negociabile și indivizibile față de societate, care nu recunoaşte decât un
singur proprietar pentru fiecare parte socială.
Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi.
În cazul dobândirii unei părți sociale prin succesiune, transmiterea către persoane din afara
societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând 3/4 din capitalul
social, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, societatea este obligată la plata părții
sociale către succesori.
Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în Registrul comerţului și în registrul de asociaţi ai
societății, transmiterea producând efecte față de terți numai din momentul înscrierii sale în
Registrul Comerţului.
Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, răspunderea asociatului fiind limitată la
valoarea părților sociale deţinute.
Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale asociaţilor. Un
creditor al asociaţilor poate formula pretenţii numai asupra părții din beneficiul societăţii ce i se
va repartiza de către Adunarea Generală a Asociaţilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la
lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile prezentului act constitutiv.
Art.9 Majorarea și reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social poate fi făcută pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor,
prin cuprinderea de noi asociaţi, includerea de rezerve sau beneficii cuvenite asociaţilor sau
prin alte fonne, în condiţiile și cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Reducerea capitalului social se poate face numai pe baza Hotărârii Adunării Generale a
Asociaţilor, cu respectarea minimului de capital social prevăzut de lege și cu respectarea în
tocmai a dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, modificată, prin:
-

micşorarea numărului de părți
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-

sociale;
reducerea valorii nominale a părților sociale;

Capitalul social mai poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi prin:
-

scutirea totală sau parțială a asociaţilor de vărsămintele datorate;
restituirea către asociaţi a unei cote părți din aporturi, proporţională cu reducerea
capitalului social și calculată egal pentru fiecare parte socială;
alte procedee prevăzute de lege.

Art.10. Drepturi și obligaţii decurgând din părţile sociale
Fiecare parte socială subscrisă și vărsată de asociaţi conferă dreptul la un vot în adunarea
generală, dreptul de a alege și de a fi ales, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor
conform actului constitutiv și a dispoziţiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în actul
constitutiv.
Deţinerea de părți sociale implică deplina adeziune la actul constitutiv al societăţii precum și la
modificările suferite ulterior de acesta.
Drepturile și obligaţiile legate de partea socială, urmează această parte socială în cazul trecerii
sale în proprietatea altei persoane.
Art. 11

Cesiunea părților sociale

Părţile sociale sunt indivizibile și cu privire la societate care nu recunoaşte decât un singur
proprietar pentru fiecare parte socială.
Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți, se poate face numai pe baza Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţilor.
Transmiterea părților sociale trebuie înscrisă în registrul de părți sociale al societății și în
Registrul Comerţului.
Transmiterea va produce efecte către terți, numai după transcrierea ei în Registrul Comerţului.
Art.12. Participarea la beneficiile societății
Beneficiul net va fi distribuit asociaţilor proporţional cu cota lor de participare la capitalul
social după prelevarea, în condiţiile legii, a fondului de rezervă și a impozitelor legale.
Adunarea generală poate decide reinvestirea parțială sau totală a beneficiului societăţii în
scopul dezvoltării societăţii, măririi capitalului social, constituirii unor fonduri de dezvoltare
sau pentru realizarea de noi investiţii.
Plata beneficiului cuvenit asociaţilor se face în decurs de 90 zile de la data încheierii
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exerciţiului financiar, iar în cazul înregistrării de pierderi adunarea generală va analiza cauzele
și va lua măsurile necesare.
Art.13. Participarea la pierderile societății
Pierderile ce vor fi suferite de societate și care nu pot fi imputate niciunuia dintre asociaţi, vor fi
suportate de asociaţi în cotele de participare la constituirea capitalului social.
În cazul pierderilor suferite de societate imputabile unuia dintre asociaţi, partea responsabilă va
suporta personal prejudiciul cauzat.
Art 14. Mijloacele circulante ale societăţii
Mijloacele circulante necesare desfăşurării activităţii societăţii se constituie din aportul
asociaţilor la capitalul social sau din alte surse.
Art 15. Conducerea societăţii
Societatea este condusă de către Adunarea Generală, acesta hotărând asupra activului societăţii
și asupra politicii economice a societăţii.
Adunarea Generală are următoarele principale atribuţii:
a) aprobă situaţia anual și stabileşte repartizarea profitului net;
b) desemnează administratorul/administratorii și cenzorii, îi revoacă/demite, dă
descărcare de activitate, decide contractarea auditului financiar, atunci când
acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) decide urmărirea administratorului/ administratorilor, cenzorilor pentru daunele
pricinuite societăţii, desemnând și persoana însărcinataă sa o exercite;
d) modifică actul constituiv;
e) stabilirea structurii organizatorice a societăţii și a numărului de salariaţi;
f) adoptarea și modificarea programului de activitate economico-financiară a
societăţii, inclusiv bugetul;
g) contractarea de împrumuturi bancare;
h) înființarea și desfiinţarea punctelor de desfacere sau service, sucursale lor,
filialelor, agenţiilor sau a punctelor de lucru;
i) mărirea și reducerea capitalului social, numărului de părți sociale și a
valorii nominale a acestora;
j) cesiunea părților sociale;
k) acordarea de garanţii de orice natură;
l) fuzionarea, divizarea, transformarea, dizolvarea și lichidarea societăţii;
m) aprobarea salariilor, premiilor și primelor plătibile în lei sau valută pentru
munca prestată de personalul societăţii sau de către colaboratori;
n) investirea de capital în alte societăţi;
o) utilizarea fondurilor de rezervă și de dezvoltare;
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p)
q)
r)
s)

extinderea sau restrângerea obiectului de activitate a societăţii;
numirea și revocarea cenzorului precum și remunerarea acestuia;
schimbarea denumirii, a formei juridice a societăţii sau a sediului acesteia.
vânzarea de active, indiferent de valoarea acestora;
ăstabilirea semestriala a grilei de salarizare a salariaţilor societăţii.

Adunarea Generală se convoacă conform dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar în lipsa unor dispoziţii
speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel puţin 10 zile inainte de ziua fixată pentru ținerea
acesteia, arătându-se ordinea de zi.
Adunarea Generală poate adopta hotărâri valabile în prezența unui număr de asociaţi ce deţin
cel puţin 51% din capitalul social.
Adunarea Generală statutar constituită ia hotărâri cu unanimitatea celor prezenţi sau cu votul
afirmativ a asociaţilor care în total deţin cel puţin 51% din capitalul social al societăţii.
Părţile contractante pot să-și exprime votul cu privire la hotărârea Adunării Generale și prin
corespondență sau orice alte mijloace rapide de comunicare.
Daca Adunarea legal constituită nu poate lua o hotarâre valabilă din cauza neîntrunirii
majorităţii cerute, Adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi
numărul de asociaţi și partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.
Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor
asociaţilor, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
Hotărârile Adunării Generale pot fi atacate în instanţă cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.16. Votarea prin reprezentanţi
Părţile contractante pot vota atât personal cat și prin reprezentanţi legali, situaţie în care
asociatul în cauză va trebui să dea reprezentantului său un mandat special care să-i precizeze
împuternicirea și care se va prezenta preşedintelui Adunării Generale.
Art.17. Administrarea societăţii
Pe documentele societăţii, administratorul va semna în nume personal, cu obligaţia de a preceda
semnătură cu precizarea „administratorul societății”.
Administratorul nu poate primi fără autorizarea hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor
mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate,
nici să facă acelaşi fel de comerţ sau altul concurent pe con propriu sau în numele unei persoane
fizice sau juridice sub sancţiunea revocării și răspunderii pentru daune.
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Administratorul societății este responsabil, conform prevederilor codului civil, față de societate
și terți pentru încălcarea prevederilor actului constitutiv și alte greşeli comise în gestiunea
societății, fiind, de asemenea, responsabil și pentru actele îndeplinite de directori sau personalul
încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de
îndatoririle funcţiei lor.
Activitatea administratorului încetează ca urmare a decesului, interdicţiei, punerii în faliment
sau a condamnării judecătoreşti.
Decesul sau revocarea unui administrator nu antrenează dizolvarea societăţii. Incapacitatea
fizică sau juridică permanentă a unui administrator, legal constatată, este asimilabilă decesului.
Administratorul societăţii are următoarele competențe:
a) deschide conturile societăţii în lei și/sau în valută, cu dreptul de utilizare a
disponibilităţilor acestor conturi pentru toate operaţiunile societăţii;
b) autorizează actele și obligaţiunile de gestiune privind operaţiunile curente ale
societăţii;
c) asigură și răspunde de corecta utilizare a fondurilor societăţii;
d) organizează și răspunde de corecta gestionare a bunurilor societăţii;
e) încheie contracte cu furnizorii și clienţii interni și/sau externi;
f) reprezintă societatea în justiţie, în fața autorităților de stat și față de terți;
g) angajează fondurile financiare și bunurile societăţii și, în general, efectuează toate
actele de administrare și gestionare a societăţii;
h) efectuează cheltuielile generale ale societăţii, în limita prevederilor bugetului
anual aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor ;
i) convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor ori de câte ori consideră că măsurile ce
se impun în administrarea societăţii depășesc competențele sale.
Societatea va avea trei administratori, respectiv:
Dupont Jean, cetăţean francez, născut la data de 10.09.1976 în Franţa, Indre-et-Loire,
Tours, fiul lui Jacques și al lui France, domiciliat în România, Bucureşti, str. Nicolae Bălcescu
nr. 1, posesor al Certificatului de Înregistrare nr. 12345, eliberat la data de 24.01.2011, de către
O.R.I. - Bucureşti, CNP 7660203400017,
Popescu Ion, cetăţean român, născut la data de 20.05.1972 în România, Bucureşti,
sector 8, fiul lui Gheorghe și al lui Domnica, domiciliat în România, Bucureşti, str. Inteligenței
nr. 2, bl. 28, sc. A, et.8, ap. 29, Sector 3, posesor al Cărţii de Identitate seria DR nr. 123127,
eliberată de I.N.E.P. la data de 01.02.2007, CNP 1720520090000;
Ionescu Daniela, cetăţean român, născuta la data de 14.06.1973 în România, Galaţi,
jud.Galaţi, fiica lui Marian și a lui Raluca, domiciliată în România, Brăila, str. Griviței nr. 3, bl.
G, sc. 1, et. 2, ap. 11, jud. Brăila, posesoarea Cărții de identitate seria XR nr. 196193, eliberată
de Municipiul Brăila la data de 06.07.2005, CNP 2730614090000
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Cei trei administratori ai societăţii au puteri nelimitate de gestiune și reprezentare a
societăţii, precum și drept de semnătură în conturile deschise la bănci pe numele și la
dispoziţia societăţii.
Art.18. Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la 01 ianuarie și se terminnă la 31 decembrie din fiecare an
calendaristic în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.19. Evidența contabilă a societății
Societatea va ține contabilitatea regulată a operaţiunilor societăţii și va întocmi la sfârşitul
fiecărui exerciţiu financiar următoarele documente:
a) bilanţul și contul de profit și pierderi;
b) raportul asupra activităţii societăţii pe exerciţiul financiar încheiat.
Evidența contabilă se va ține în lei și valută în registrele contabile ale societăţii cu respectarea
tuturor normelor metodologice eleborate de Ministerul Finanţelor și a celorlaltor dispoziţii
legale în materie.
Art. 20. Amortizarea fondurilor
Cotele de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii se stabilesc de către Adunarea Generală,
iar duratele de amortizare se vor stabili în conformitate cu limitele prevăzute de legislaţia
română în vigoare.
Art. 21. Conturile societăţii la bănci
Părțile contractante au convenit ca societatea să deschidă conturi la băncile din România sau
din străinătate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 22. Modificarea formei juridice
Pentru modificarea formei juridice a societăţii este necesară aprobarea Adunării Generale luată
cu unanimitate de voturi, iar modificarea trebuie să fie realizată cu respectarea prevederilor
legale în materie.
Art. 23. Forţa de muncă
Angajarea personalului societăţii se face de către Adunarea Generală a Asociaţilor pe bază de
contract individual de muncă prin care se stabilesc drepturile și obligaţiile salariaţilor în
raporturile cu societatea, salarizarea făcându-se în lei, în conformitate cu legislaţia română.
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Art. 24. Cheltuielile de constituire a societăţii
Părţile contractante au convenit ca toate cheltuielile ocazionate de constituirea societăţii,
inclusiv taxele de înmatriculare sa fie suportate de societate.
Art. 25. Forța majoră
Părţile au convenit că sunt exonerate de îndeplinirea obligaţiilor din prezentul contract în caz de
forţă majoră.
Partea pentru care a intervenit imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale ca urmare a
apariţiei unor cazuri de forţă majoră, va comunica în scris celeilalte părți, de îndată cu
producerea acestor împrejurări cât și cu încetarea lor.
Dacă aceste cazuri de forţă majoră și consecinţele lor vor dura mai mult de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să renunţe la executarea pe mai departe a contractului, niciuna dintre ele
neavând dreptul - în acest caz - să ceara despăgubiri de la cealaltă parte, asociaţii putând decide
în asemenea situaţie, asupra dezvoltării și lichidării societăţii pe baza unei hotărâri a Adunării
Generale, luată cu unanimitate.
Art. 26. Dizolvarea societăţii
Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:
-

imposibilitatea realizării obiectului societăţii;
falimentul;
hotararea Adunării Generale a Asociaţilor;
declararea nulităţii societății;
alte cauze prevăzute de lege.

Activitatea societății poate fi continuată cu moştenitorii asociatului decedat. Dizolvarea
societății se va face cu respectarea Legii nr. 31/1990 modificată. Societatea va fi dizolvată și în
cazurile prevăzute de art.237 din legea 31/1990.
Art 27. Lichidarea societăţii
În caz de dizolvare societatea va fi lichidată cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990,
modificată sau respectiv ale Legii 85/2006.
Art. 28. Soluţionarea litigiilor
Toate diferendele ce ar putea apărea între asociaţi în legătură cu executarea prezentului Act
Constitutiv se vor soluţiona direct de către părți, pe cale amiabilă.
În cazul în care, cu toate eforturile depuse, părţile nu vor putea soluţiona litigiul respectiv,
acesta va fi supus spre soluţionare instanţelor competente de judecată din România.
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Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit în temeiul prevederilor Legii 31/1990 cu modificările
ulterioare, fiind totodată supus prevederilor Codului civil din România, fapt pentru care orice
interpretare formală sau esenţială a uneia dintre clauzele Actului Constitutiv al societăţii se va
face numai în conformitate cu aceste prevederi legale cu care se completează de drept.
Art.29. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele
ale Codului Civil.
Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în 5 exemplare originale, în limba română,
toate având aceeaşi forţă juridică, astăzi 14.03.2012.

ASOCIAŢI
DUPONT JEAN
POPESCU ION
IONESCU DANIELA
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Uniunea Naţională a Barourilor din România
Baroul Bucureşti
Cabinet de Avocat Maria Ion
Bd. Ștefan cel Mare nr. 1 A
Bucureşti

ÎNCHEIERE DE ATESTARE Nr. 1
Anul 2012, luna martie, ziua 14
În fata mea, avocat Maria Ion, s-au prezentat personal:
Dupont Jean, cetăţean francez, născut la data de 10.09.1976 în Franţa, Indre-et-Loire,
Tours, fiul lui Jacques și al lui France, domiciliat în România, Bucureşti, str. Nicolae Bălcescu
nr. 1, posesor al Certificatului de Înregistrare nr. 12345, eliberat la data de 24.01.2011, de către
O.R.I. - Bucureşti, CNP 7660203400017,
Popescu Ion, cetăţean român, născut la data de 20.05.1972 în România, Bucureşti,
sector 8, fiul lui Gheorghe și al lui Domnica, domiciliat în România, Bucureşti, str. Inteligenței
nr. 2, bl. 28, sc. A, et.8, ap. 29, Sector 3, posesor al Cărţii de Identitate seria DR nr. 123127,
eliberată de I.N.E.P. la data de 01.02.2007, CNP 1720520090000;
Ionescu Daniela, cetăţean român, născuta la data de 14.06.1973 în România, Galaţi,
jud.Galaţi, fiica lui Marian și a lui Raluca, domiciliată în România, Brăila, str. Griviței nr.3,
bl.G, sc. 1, et. 2, ap. 11, jud. Brăila, posesoarea Cărții de identitate seria XR nr. 196193,
eliberată de Municipiul Brăila la data de 06.07.2005, CNP 2730614090000
care au consimţit la atestarea acestui înscris și au semnat toate exemplarele, astfel că, în
conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 1 lit. c din Legea 51/1995, atest data, identitatea părților
și conţinutul prezentului act.
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