
Nr. de înregistrare : ...........................................      din data : .............................................
Anexa nr. 2

DECLARAŢIE

Subsemnat (ul/a)(1) : ...................................................................................................................................................................,

reprezentant al / numit de(2) .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

domiciliat în : ţara ......................................, judeţ ................................................, localitate ....................................................,

str(3)......................................................................................................................................  nr. ........, bloc. .........., scara ..........,

etaj .........., ap. ........., sector ............, cod poştal ......................., telefon(4)....................................., fax(4)...................................,

Stare civilå(5)  , Sex(6)   Cetăţenie : .................................................,  Data  şi  locul  naşterii : _ | __ | __ | _ | _ | _
                                                                                                                                                                                                                zi        luna                an

localitate ............................................................................................, judeţ / ţară ......................................................................,

Act identitate : Tip (7) _ | _, seria ..............., nr. ..................................., cod personal_____________,

eliberat de ..............................................................................................................................., la data ......................................;

declar că îndeplinesc condiţiile legale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de(8):

................................................................................................................................., la ................................................................

......................................................................................................................................................................................................,

cu sediul în ..........................................................................................., judeţul / sectorul........................................................ .

Întocmită într-un exemplar, pe proprie răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform
art. 48 din Legea Registrului Comerţului.

                   Data : ...............................................                                                 Semnătura, ........................................

   Declaraţia a fost dată în faţa mea ...................................................................................................................,

   judecător delegat  / director oficiu registrul comerţului ......................................................................

                   Data : ................................................                                                 Semnătura, ........................................

Notă : (1) Se indică : numele, iniţiala tatălui şi prenumele ;
           (2) Se completează de reprezentanţii desemnaţi de persoanele juridice ca administratori sau lichidatori prin contractul de administrare şi de
reprezentanţii SRL cu asociat unic persoană juridică cu următoarele date : denumirea firmei, codul de înmatriculare / actul de înfiinţare, adresa,
telefon, fax, nr. şi data contractului de reprezentare, perioada de valabilitate;
           (3) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc ;
           (4) Se completează cu prefix judeţ / număr ;
           (5) Se completează, după caz, cu unul din coduri : C - căsătorit; N - necăsătorit; D - divorţat; V - văduv;
           (6) Se completează, după caz, cu unul din coduri : M  sau  F ;
           (7) Se completează, după caz, cu : CI - carte de identitate; BI - buletin de identitate; AI - adeverinţă de identitate; PA - paşaport;
           (8) Se trece, după caz, asociat unic, fondator, comanditat, administrator, împuternicit, reprezentant, cenzor, lichidator, cu precizarea, dacă e
cazul a funcţiei deţinute : preşedinte consiliu de administraţie, director general, director adjunct, director economic, membru.
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EXTRAS

din prevederile legale privind unele interdicţii
pentru deţinerea şi exercitarea unor calităţi în societăţile comerciale

 art. 6 alin. (2), art. 135, art. 156 alin. (2) lit. c) şi art. 184 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990:
“Nu pot fi fondatori, administratori, reprezentanţi, comanditaţi, cenzori şi lichidatori persoanele care, potrivit

legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de art.
265 - 276 din Legea nr. 31 / 1990”.

 art. 38 çi art. 156 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 31 / 1990 :
“Nu pot fi numiţi experţi sau cenzori :
- rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ori soţii acelora care au constituit aporturi în natură sau

ai fondatorilor ori, după caz, soţii administratorilor;
- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de expert sau cenzor, un salariu sau

o remuneraţie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură sau, după caz, de la administratori ori
de la societate”.

 art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31 / 1990:
- o persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată;
- o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată,

alcătuită dintr-o singură persoană.

 art. 247 alin. (1) din Legea nr. 31 / 1990:
“Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale societăţii lichidatoare -

trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii”.


