
“ÎNREGISTRAT” 
 

Agenţia Servicii Publice 

Departamentul înregistrare şi 

licenţiere a unităţilor de drept 

 

             din                                        

 

             Registrator  _______________ 

 

ACT ADIŢIONAL 
cu privire la modificările şi completările înscrise în  

Registrul de stat al persoanelor juridice şi operate în Statut 

__________________________ 
denumirea completă a societăţii 

IDNO _____________ din ____________ 

 

Subsemnaţii: 
         (persoană fizică):                                                                                                               , __________________,  
                                                                                            nume, prenume                                                                data nașterii     
        ____________________, __________, _______________________, _______________, 
              seria, numărul actului de identitate      data eliberării               numărul de identificare personal                            cetățenia                                                                                
 

        _________________, _______________________________.                                                                                                                     
                  locul nașterii                                                    domiciliul                                                          

                   (persoană juridică): _______________________________________, _____________________, 
                                                                            denumirea completă                                                           IDNO/număr de înregistrare 

        ________, __________________, _______, ________________, ________________. 
                cod poştal                               strada                         numărul                localitatea, raionul                                  ţara 

asociaţi ai _____________________, conform contractului de vânzare-cumpărare din ________,  
                       (denumirea prescurtată a societăţii)      

în baza hotărîrii din ___________ am întocmit prezentul act privind următoarele: 

 

1. Punctul 1.2. al Statutului se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins: 

Denumirea deplină a Societăţii: __________________ şi 

denumirea abreviată a Societăţii: _________________ 

 

2. Punctul 1.3. al Statutului se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins: 

Societatea are ca asociat pe numita(tul): 
         (persoană fizică):                                                                                                               , __________________,  
                                                                                            nume, prenume                                                                data nașterii     
        ____________________, __________, _______________________, _______________, 
              seria, numărul actului de identitate      data eliberării               numărul de identificare personal                            cetățenia                                                                                

 

        _________________, _______________________________.                                                                                                                     
                  locul nașterii                                                    domiciliul                                                          

                   (persoană juridică): _______________________________________, _____________________, 
                                                                            denumirea completă                                                                            IDNO/număr de înregistrare 

        ________, __________________, _______, ________________, ________________. 
                cod poştal                               strada                         numărul                localitatea, raionul                                  ţara 

3. Punctul 1.4. al Statutului se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins: 

Sediul Societăţii: __________, _____________________________, ____________, ________ , _________, 
                                         cod poştal                                       strada                                      numărul casei             bloc               apartament    

____________________, _________________,  Republica Moldova. 
                   localitatea       municipiul,  raionul                           

 

4. Punctul 1.8 al Statutului se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins: 



     Societatea creează următoarele sucursale: 

1) ___________________ 
                                denumirea, sediul 

Societatea lichidează următoarele sucursale: 

1)   ___________________ 
           denumirea, sediul 

5. Punctul 2.1. al Statutului se (modifică după cum urmează) şi/sau se (completează cu următoarele 

genuri de activitate): 

5.1. A exclude următoarele genuri de activitate: 
-  _______________________ 
        cod CAEM  2, denumirea genului 

5.2. A include următoarele genuri de activitate: 
- _______________________ 
        cod CAEM  2, denumirea genului 

6. Punctul 3.2. al Statutului se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins: 

       Capitalul social al societăţii constituie ______________ lei. 

7. Punctul 3.3. al Statutului se modifică şi va avea, respectiv, următorul cuprins: 

       Capitalul social este divizat în părţi sociale după cum urmează: 
 ________________________ 

                  nume, prenume, partea socială 
 

 

 

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeaşi putere juridică, dintre care un exemplar 

se păstrează la I.P. „Agenţia Servicii Publice” în dosarul de evidenţă, iar celălalt se eliberează 

solicitantului. 

 

 

              Au semnat: Semnătura: 

 

_________________________  ________________________ 

         nume, prenume 

 
 


