ACTE NECESARE LA ÎNFIINŢAREA UNEI REPREZENTANŢE

•
•
•

Cerere (formular Oficiul Registrului Comerţului) .
Rezervarea denumirii firmei ( la nivel de judeţ sau la nivel de ţară).
Act constitutiv (autentificat de avocat sau notar) care trebuie să conţină
obligatoriu, conform art. 7 din L 31/16.11.1990 republicată:

a) datele de identificare ale asociaţilor;
b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii cu precizarea domeniului şi a activităţii
principale;
d) capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau
în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării - la SRL se vor
preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul
părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii
neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei
urmează să le exercite împreună sau separat - dacă au fost desemnaţi
cenzorii sau auditorul financiar,se vor include şi datele acestora de
identificare;
f) partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentante sau alte asemenea
unităţi fără personalitate juridică - atunci când se înfiinţează odată cu
societatea sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară dacă se are în vedere
o atare înfiinţare;
h) durata societăţii;
i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
•
•

•
•

Cazierul fiscal al fiecăruia dintre asociaţi sau administratori;
Contractul de proprietate, de închiriere sau subînchiriere, de asociere în
participaţiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz,
uzufruct ( doar unul dintre ele este necesar bineînteles).
Acordul asociaţiei de proprietari sau locatari, în caz că acesta se
impune.
Acordul vecinilor ( riverani sau mai exact cei de pe verticală şi orizontală
cu spaţiul dumneavoastră) în caz ca acesta se impune.

•
•
•

•

•
•
•

Copie Buletin Identitate (B.I.), Carte de Identitate ( C.I.) sau Paşaport
asociaţi si administratori.
Specimen de semnatură al administratorului / administratorilor firmei.
Declaraţii pe proprie răspundere că pot îndeplini calitatea respectivă ale
asociatului / asociaţilor sau administratorului / administratorilor
autentificate ( sau date în faţa referentului ORC).
Procura dată de asociaţi sau de către asociatul majoritar persoanei
însărcinate să depună dosarul la sediul Oficiului Registrului Comerţului autentificată ( spre exemplu împuternicire avocaţială).
Dovada depunerii capitalului social (recipisa) la o banca aleasă de
către asociaţii firmei.
Declaraţie (formular O.R.C.) semnată de către unul dintre asociaţi (model
declaraţie asociat cu / fără activitate la sediu ).
Vectorul Fiscal - Anexa 1 care de obicei este ataşată cererii de
înmatriculare.

