
 

 

    

 

PROIECT 

D E C I Z I E 

mun. Cahul 

Nr._____                                                                                     din_________2022 
 

„Cu privire la constituirea societății comerciale  

Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD” 

aprobarea Contractului de constituire și a Statutului” 

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) lit. p) și art. 80 din Legea nr. 436/206 privind 

administrația publică locală,  Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Legii nr. 

220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. 

În conformitate cu Acordul de cooperare aprobat prin Decizia nr.04/02-V din 03.06.20121 “Cu 

privire  la aprobarea Studiului de oportunitate,  Acordului de Asociere și a formei de gestiune 

delegată a serviciului  public de Management al Deșeurilor Solide” și semnat la data 23.12.2021 - 

avînd la bază intențiile de cooperare între Consiliul raional Cahul, Consiliul comunal Zîrnești, 

Consiliul comunal Doina, Consiliul comunal Larga Nouă, Consiliul comunal Cucoara, Consiliul local 

Baurci-Moldoveni, Consiliul local Andrușul de Sus, Consiliul local Andrușul de Jos, Consiliul local 

Roșu, Consiliul local Badicul Moldovenesc prin participarea comună în capitalul social al unei 

societăți comerciale, viitorul operator comun, pentru asigurarea necesităților locuitorilor, persoanelor 

juridice, inclusiv autorităților și instituțiilor publice din localități în serviciile de gestionare a 

deșeurilor menajere și administrarea adecvată a domeniului public și privat, precum şi în alte servicii 

auxiliare, Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 

1. Se aprobă forma organizatorică a operatorului comun – Societate cu Răspundere Limitată. 

2. Se constituie Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD” (în continuare numită 

Societate), cu sediul întreprinderii: MD-3933, com. Zîrnești, str. Sarmizegetusa 41, r-l Cahul, 

Republica Moldova.   

3.  Se aprobă textul Contractului de constituire al Societății cu Răspundere Limitată 

«SERVCOM SUD» (Anexa 1). 

4.  Se aprobă Statutul Societății cu Răspundere Limitată « SERVCOM SUD » (Anexa 2). 

5. Se aprobă mărimea capitalului statutar al Societății în mărime de 650000 lei cu valoarea a 

cotei-părţi a raionului Cahul în mărime de 200000 lei, 30,7693%, care urmează a fi virată în 

termen indicat în Contractul de constituire al Societății.  

6. Se deleagă în comisia de concurs  ________________________privind selectarea 

administratorului a Societății cu Răspundere Limitată «SERVCOM SUD».   

7. Se deleagă_________________________, și ______________________ în componența 

Consiliului Societății (Consiliului de administrare al Societății) cu Răspundere Limitată 

«SERVCOM SUD».   

8. Se deleagă ________________, în componența comisiei de cenzori a Societății cu 

Răspundere Limitată «SERVCOM SUD» 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

 

9. Se împuternicește Președintele Raionului Cahul dl Nicolae DUNAS să semneze Contractul de 

Constituire al Societății cu Răspundere Limitată «SERVCOM SUD». 

10.  Se împuternicește Președintele Raionului Cahul dl Nicolae DUNAS să reprezinte interesele 

Consiliului raional în calitate de fondator în procedura de înregistrare de stat a Societății cu 

Răspundere Limitată «SERVCOM SUD»: 

11.  Se deleagă________________și __________________, să reprezinte interesele Consiliului 

raional Cahul în calitate de fondator al Societății cu Răspundere Limitată «SERVCOM SUD» 

la Adunările Generale ale asociaților acesteia cu dreptul de vot asupra tuturor chestiunilor ce 

țin de competența Adunării Generale.  

12.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de 

specialitate urbanism,construcții, gospodărie comunală, drumuri, relații funciare și cadastru și 

a Comisiei consultative de specialitate agricultură, alimentație, industrie și protecția mediului  

Consiliul Raional Cahul. 

 

  Preşedintele şedinţei  

Consiliului Raional Cahul                                           

     

        Contrasemnează: 

      Secretarul  

Consiliului Raional Cahul                                                 Cornelia PREPELIȚĂ 
 

 

Elaborat: V.Mîțăblîndă, sp. pr. DEA 

Coordonat: R. Nedov, vicereședintele raionului 

Avizat pentru legalitate: L. Răileanu șef- interimar Serviciul juridic  

Avizat: C. Prepeliță, secretarul Consiliului Raional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

LA PROIECTUL DECIZIEI CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

„Cu privire la constituirea societății comerciale - Societatea cu Răspundere Limitată 

„SERVCOM SUD”, aprobarea Contractului de constituire și a Statutului” 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

 

Proiectul de decizie a fost elaborat de către Direcția Economie și Agricultură – Violina 

Mîțăblîndă, specialist principal în comun cu echipa de experți contractați de către Programul 

EU4Moldova  -Regiuni Cheie 

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie 

 

Înființarea unei societăți comerciale - operatorului comun pentru prestarea serviciilor publice de 

management al deșeurilor solide și de administrare a domeniului public și privat este argumentată 

prin Studiu de oportunitate privind fundamentarea necesității şi oportunității de înființare, organizare 

şi administrare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat din unitățile 

administrativ-teritoriale din Regiunea cheie Cahul prin cooperare intercomunală, aprobate de 

Consiliul raional/comunal. Crearea unei societăți cu răspundere limitată, în care vor participa în 

calitate de co-fondatori/asociați Consiliile locale ale localităților, cointeresate la prima etapă de 

dezvoltarea unui serviciu comun, va asigura implementarea cooperării intercomunale adoptate prin 

Acordul de asociere în vederea dezvoltării serviciului public de management al deșeurilor solide în 

Regiunea cheie Cahul și cel de administrare a domeniului public și privat în Regiunea cheie Cahul, 

ambele semnate pe data de 23 decembrie 2021. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Nu este aplicabil 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Proiectul Deciziei prevede fondarea Societăţii cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD” (în 

continuare numită Societate), cu sediul întreprinderii: MD-3933, com. Zîrnești, atr. Sarmizegetusa 

41, r-l Cahul, Republica Moldova. Proiectul de asemenea prevede elementele importante, necesare 

înregistrării de stat a societății nou-create: 

a. aprobarea textului Contractului de constituire; 

b. aprobarea Statutului; 

c. aprobarea mărimii capitalului social al Societății nou-create și a cotei-părți ai Consiliului 

raional Cahul; 

d. împuternicirea  cu drept de semnătură a  Contractului de Constituire al Societății și 

reprezintare intereselor Consiliului raional  Cahul în calitate de fondator în procedura de 

înregistrare de stat a Societății 

e. delegarea reprezentantului Consiliului raional Cahul în Consiliul societății. 

f. delegarea reprezentanților în adunarea generală a societății 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative: Legii nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, art. 43 alin. (1) lit. p), art. 80, Legii Nr. 135/2007 privind societățile cu 

răspundere limitate, Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali și a Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

 

6. Fundamentarea economico-financiară 

 

Implementarea prezentei Decizii  va necesita alocarea mijloacelor financiare în sumă de 200 000 lei 

din bugetul raional  pentru formarea capitalului social al societății, ce urmează a fi fondată.  

 



 

 

 

7.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul de decizie a fost coordonat cu preşedintele raionului, avizat de secretarul Consiliului 

Raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional www.cahul.md  

la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de decizie.  Proiectul  de decizie se  

prezintă comisiilor  consultative  de  specialitate pentru avizare şi Consiliului Raional pentru 

examinare şi adoptare în şedinţă plenară. 

 

 

 

Violina Mîțăblîndă, 

Specialist principal 

Direcția economie și agricultură 
 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE 

privind modalitățile de participare a Consiliului Raional Cahul în conducerea și controlul 

activității operatorului comun al serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat și managementului deșeurilor solide 

 

Opțiunea 1: Participarea Consiliului raional în calitate de co-fondator al operatorului comun 

Opțiunea dată a fost propusă pentru implementarea ideii creării operatorului comun, fiind susținută 

de Studiul de oportunitate realizat în domeniul prestării serviciului public de administrare a 

domeniului public și privat și acela în domeniul managementului deșeurilor solide. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, anume art. 

4 alin. (2) Pentru autorităţile publice locale de nivelul al doilea se stabilesc următoarele domenii 

proprii de activitate: a) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului; b) 

planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor obiective 

publice de interes raional; c) construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, 

precum şi a infrastructurii rutiere; f) susţinerea şi stimularea inițiativelor privind dezvoltarea 

economică a unităţii administrativ-teritoriale. 

Deși Legea nr. 435/2006 atribuie colectarea, asigurarea etapizată a condițiilor pentru colectare 

separată și transportarea deșeurilor, inclusiv salubrizarea şi întreținerea terenurilor pentru 

depozitarea acestora la domeniul de activitate al autorităților publice locale de nivelul întâi, 

totodată aceste prevederi nu includ tot lanțul de gestionare a deșeurilor, cu ar fi prelucrarea și 

valorificarea/eliminarea lor. 

Porivit art. 4 alin. (3) din Legea 435/2006 Autorităţile publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, în 

limitele legii, dispun de libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni 

de interes local care nu este exclusă din competenţa lor şi nu este atribuită unei alte autorităţi. 

Avînd în vedere faptul, că domeniile de prelucrarea și valorificarea/eliminarea deșeurilor nu sunt 

incluse în domeniile de activitate a APL niv. I, acestea pot fi organizate și realizate de către APL niv. 

II. 



 

 

Legea nr. 436/2006, art. 43, prevede, că Consiliul raional: c) decide privind administrarea bunurilor 

domeniilor public şi privat ale raionului; d) decide, în condițiile legii, în privința actelor juridice de 

administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum și serviciile publice de interes 

raional; i) decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de 

interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea; p) decide sau, 

după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de interes 

raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale. 

Astfel, participarea Consiliului raional Cahul în calitate de co-fondator al operatorului comun se 

integrează în spațiul de reglementare legală. De menționat, că o asemenea implicare în activitatea 

operatorului nu prevede implicit organizarea serviciului de Consiliul raional și la nivel raional. 

Atribuirea prestării fiecărui serviciu în parte rămîne în competența APL de nivelul corespunzător, 

conform prevederilor legii nr. 435/2006 și legii nr. 436/2006 și se va realiza în condițiile Legii nr. 

1402/2002 serviciilor publice de gospodărie comunală prin semnarea contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public. 

 

Totodată, avantajele participării Consiliului raional Cahul la fondarea operatorului comun sunt 

evidente și constau în: 

- exercitarea controlului și puterii deliberative asupra activității operatorului comun; 

- transpunerea la nivel de organ suprem de conducere și aplicarea directă a politicilor de nivel 

raional în domeniile de activitate a operatorului creat; 

- atribuirea neoficializată operatorului a statutului de operator regional/raional, fapt, care va 

facilita creșterea ariei de acoperire cu serviciile prestate de operator prin aderarea teritoriilor 

altor UAT; 

- promovarea credibilității operatorului comun; 

- justificarea transmiterii bunurilor de la Consiliul raional la operatorul comun, aferente 

desfășurării activităților statutare, în caz de atribuire a acestora în baza diferitor programe, 

granturi, finanțări din diferite surse sau din sursele raionale. 

 

2. Participarea Consiliului raional în calitate de membru al organului de conducere – Consiliul 

Societății prin delegarea reprezentantului său 

 

Participarea reprezentantului Consiliului raional Cahul în calitate de membru al Consiliului societății 

al operatorului comun poate fi realizată prin următoarele acțiuni: 

1. Introducerea în Statutul Societății a prevederilor exprese privind participarea în Consiliul 

Societății a reprezentantului Consiliului raional Cahul cu indicarea scopului participării 

acestuia și delimitarea concretă a drepturilor. 

2. Oferirea reprezentantului CR a dreptului de vot, egal cu alți membri ai Consiliului Societății. 

3. Includerea în Statutul Societății a modalităților de interacțiune cu Consiliul raional Cahul, 

cum ar fi: 

- Dezvăluirea informațiilor privind activitatea Societății în cadrul ședințelor Consiliului raional; 

- Prezentarea politicilor raionale în documente de activitate internă a Societății și transpunerea 

documente de activitatea Consiliului Societății; 

4. Delegarea prin Decizia CR a reprezentantului în Consiliul Societății. 

 

Participarea reprezentantului CR Cahul ca membru al Consiliului Societății va contribui la: 



 

 

- Informarea tuturor membrilor Consiliului raional prin care va fi promovată idea serviciului 

public comun, fiind prezentate avantajele și dezavantajele acestuia; 

- Promovarea dezvoltării serviciului pe baza operatorului existent prin creșterea ariei de 

acoperire; 

- Aducerea la cunoștința CR privind necesitățile pentru dezvoltarea serviciului în ceea ce 

privește resurse financiare, echipamente, mașini, etc.; 

- Atragerea resurselor suplimentare din diferite surse, care pot fi accesate cu asistența sau cu 

susținerea CR. 

 

Prin participarea Consiliului raional în calitate de co-fondator se prezumă numirea membrului 

său în Consiliul Societății, dar și asigură dreptul la vot proporțional cotei-părți deținute în 

capitalul social, ceea ce în cazul participării doar în cadrul Consiliului Societății nu poate fi 

atins. 

 

Totodată, delegarea reprezentantului CR în Consiliul Societății (Opțiunea 2) de asemenea 

urmează a fi argumentată prin prisma prevederilor Legii 435/2006 și Legii 436/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.1  

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.___ din _______2022 

 

 

CONTRACT DE CONSTITUIRE 

A Societății cu Răspundere Limitată  

„SERVCOM SUD” 

 

Din_________________                                                                          com. Zîrnești, raionul Cahul   

 

Conducîndu-ne de Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06 iunie 2002, Legea nr.845-XII 

din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova, Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică 

a unităților administrativ-teritoriale, Legea nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societăţile cu 

răspundere limitată, Legea nr.220 din 19.10.07 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, alte acte legislative şi normative, au încheiat prezentul contract. 

 

Părţile contractante: 

1) Consiliul raional Cahul; 

2) Consiliul comunal Zîrnești; 

3) Consiliul comunal Doina; 

4) Consiliul comunal Larga Nouă; 

5) Consiliul comunal Cucoara; 

6) Consiliul local Baurci-Moldoveni; 

7) Consiliul local Andrușul de Sus; 

8) Consiliul local Andrușul de Jos; 

9) Consiliul local Roșu; 

10) Consiliul local Badicul Moldovenesc, 

denumite în continuare Fondatori, au încheiat prezentul Contract şi au convenit asupra următoarelor.  

 

I. Obiectul contractului 

 

1.1 Fondatorii creează Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD”, cu forma de 

organizare juridică – societate cu răspundere limitată. 

 

II. Dispoziţii generale 

 

2.1  Denumirea completă a întreprinderii: Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD”, 

denumirea prescurtată „SERVCOM SUD” S.R.L., în continuare – Societate. 

 

2.2  Sediul Societății: MD-3933, str. Sarmizegetusa 41, com. Zîrnești, r-l Cahul, Republica 

Moldova. 

 

2.3 Societatea este creată pentru o perioadă nedeterminată. 

 

III. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE A SOCIETĂŢII 

 

3.1 Scopul principal de activitate al Societăţii este obținerea venitului de pe urma activității de 

antreprenoriat. 

3.2 Obiectul de activitate al Societăţii: 



 

 

38.11 Colectarea deșeurilor nepericuloase 

38.12 Colectarea deșeurilor periculoase 

38.21 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

38.22 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

38.32 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

39.00 Activități şi servicii de decontaminare 

38.31 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru  

recuperarea materialelor 

42.11 Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 

42.99 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginerești n.c.a. 

43.12 Lucrări de pregătire a tеrenului de construcţii 

43.21 Lucrări de instalaţii electrice 

43.22 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer 

condiționat 

43.31 Lucrări de tencuire 

43.32 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

43.33 Lucrări da pardosire şi placare a pereţilor 

43.34 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

43.39 Alte lucrări de finisare 

46.77 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

49.41 Transporturi rutiere de mărfuri 

68.32 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract. 

 

 

IV. CAPITALUL SOCIAL 

 

4.1 Capitalul social al Întreprinderii este de 650000 lei şi se constituie din cotele-părţi alocate de 

Fondatori: 

 

- Consiliul raional Cahul – 200000 lei, 30,7693%; 

- Consiliul comunal Zîrnești - 50000 lei, 7,6923%; 

- Consiliul comunal Doina - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul comunal Larga Nouă - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul comunal Cucoara - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Baurci-Moldoveni- 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Andrușul de Sus - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Andrușul de Jos - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Roșu - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Badicul Moldovenesc - 50000 lei, 7,6923 %. 

 

4.2 Aportul în capitalul social la înființarea Societății va fi făcut în mijloace bănești.  

4.3 Termenul de transmitere de către Fondatori a aportului său în capitalul social: 6 luni din 

momentul constituirii Societății. 

 

 

V. OBLIGAŢIUNILE ŞI RĂSPUNDEREA FONDATORILOR 

 

5.1 Fondatorii sunt obligați: 

- să achite 100% aportul în capitalul social în termen stabilit de prezentul Contract; 

- să respecte Statutul şi prevederile prezentului Contract; 

- să acorde ajutor Societăţii la efectuarea activității sale. 



 

 

 

5.2 De dreptul de a depune cererea de înregistrare a Societăţii la Agenția Servicii Publice dispun 

toți fondatorii. 

 

5.3 Fondatorii nu au dreptul să se retragă din Societate timp de 10 ani după fondarea acesteia. În 

cazul contrar, asociatul care se retrage din prezentul Contract  are dreptul la restituirea doar a 

contribuției depuse în capitalul statutar.   

 

 

VI. CONDIŢII SUPLIMENTARE 

6.1  În decurs de 5 zile de la data semnării Contractului de constituire se convoacă adunarea 

constitutivă a Societăţii, care hotărăște cu privire la fondarea Societăţii şi aprobă Statutul ei, 

constituie organele de conducere ale Societăţii, prevăzute de Statut, soluționează alte chestiuni 

referitoare la înființarea şi începutul funcționării Societăţii. 

6.2 Cuantumul sau o estimare a tuturor cheltuielilor de înființare şi înregistrare a societății vor fi 

stabilite la prima adunare generală a asociaților Societăţii. 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1 Prezentul Contract intră în vigoare din ziua semnării lui de către Fondatori şi își încetează 

acțiunea după înregistrarea de stat a Societăţii şi executarea de către fondatori a tuturor obligaţiilor 

acestora. 

7.2 Toate litigiile care apar în procesul de executare a prezentului Contract, în cazul când nu este 

posibilă soluționarea benevolă de către părți, pot fi soluționate în ordinea stabilită de legislaţie. 

 

       

 Fondatorii:                                                  Semnătura şi ştampila:  

 

 

1. Consiliul raional Cahul _______________________________ 

 

 

                                                                     L.Ș 

 

 

2. Consiliul comunal Zîrnești   

 

_______________________________ 

 

 

L.Ș 

 

3. Consiliul comunal Doina _______________________________ 

 

 

L.Ș 

 

4. Consiliul comunal Larga Nouă _______________________________ 

 

 

L.Ș 

 

 

5. Consiliul comunal Cucoara _______________________________ 

 

 

L.Ș 

 



 

 

 

6. 6. Consiliul  local Baurci-Moldoveni _______________________________ 

 

 

L.Ș 

 

 

7. 7. Consiliul local Andrușul de Sus _______________________________ 

 

L.Ș 

 

 

 

8. 8. Consiliul  local Andrușul de Jos _______________________________ 

 

L.Ș 

 

 

 

9. 9. Consiliul  local Roșu _______________________________ 

 

L.Ș 

 

 

 

10.Consiliul local Badicul Moldovenesc _______________________________ 

 

L.Ș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexa nr.2 

la Decizia Consiliului Raional Cahul 

nr.___ din _______2022 

 

 

 

 

Societatea este ”ÎNREGISTRATĂ” la  

Agenţia Servicii Publice 

 

Departamentul înregistrare şi  

licenţiere a unităţilor de drept 

 

Nr. IDNO____________   

din  __________________ 

Registrator                   

  __________________/_________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTUL 

Societății cu Răspundere Limitată 

„SERVCOM SUD” 
 

 

 



 

 

I. PRINCIPIILE GENERALE 

1.1 Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova 

nr. 1107/2002, Legii Republicii Moldova nr.135/2007 privind Societăţile cu răspundere limitată. 

1.2 Denumirea completă a Societăţii: Societatea cu Răspundere Limitată „SERVCOM SUD” 

Denumirea prescurtată: „SERVCOM SUD” SRL (denumită în continuare “Societate”). 

1.3 Fondatorii Societăţii: 

Consiliul raional Cahul, MD-3909, mun. Cahul, str. Piata Independentei 2, Republica Moldova, 

Consiliul comunal Zîrnești, MD-3933, com. Zîrnești, raionul Cahul, Republica Moldova, 

 

Consiliul comunal Doina, MD-7323, com. Doina, raionul Cahul, Republica Moldova,  
 

Consiliul comunal Larga Nouă, MD-3921, com. Larga Nouă, raionul Cahul, Republica Moldova, 
 

Consiliul comun Cucoara, MD-3919, com. Cucoara, raionul Cahul, Republica Moldova, 

 

Consiliul local Baurci-Moldoveni, MD-3914, s. Baurci-Moldoveni, raionul Cahul, Republica 

Moldova, 

 

Consiliul local Andrușul de Sus, MD-3912, s. Andrușul de Sus, raionul Cahul, Republica Moldova, 

 

Consiliul local Andrușul de Jos, MD-3911, s. Andrușul de Jos, raionul Cahul, Republica Moldova, 

 

Consiliul local Roșu, MD-3928, s. Roșu, raionul Cahul, Republica Moldova, 

 

Consiliul local Badicul Moldovenesc, MD-3913, s. Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, Republica 

Moldova, consideraţi “asociaţi” de la data înregistrării de stat a Societăţii. 

 

1.4 Sediul Societăţii: MD-3933, com. Zîrnești, str. Sarmizegetusa 41, raionul Cahul, Republica 

Moldova. 

1.5 Societatea are statut de persoană juridică de drept privat, cu scop lucrativ. Societatea are un 

patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească şi să 

execute în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, 

poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată. 

1.6 După forma sa organizatorico-juridică Societatea este societate cu răspundere limitată. 

Societatea se consideră constituită şi dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării de stat în 

modul stabilit. Societatea dispune de conturi bancare, are ştampilă cu denumirea sa şi imaginea 

emblemei. 

1.7 Societatea se constituie pentru o durată nelimitată. 

1.8 Societatea este în drept să înfiinţeze sucursale în Republica Moldova în conformitate cu actele 

legislative în vigoare, iar în străinătate - şi în conformitate cu legislaţia statului străin, dacă tratatul 

internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel. 

 

II. SCOPUL ŞI GENURILE DE ACTIVITATE. 

2.1. Societatea se constituie în scopul exercitării oricărei activităţi lucrative neinterzise de lege ce 

prevede fabricarea producţiei, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, desfăşurată în mod 

independent, din propria iniţiativă, din numele Societăţii, pe riscul propriu şi sub răspunderea sa 

patrimonială de către organele ei, cu scopul de a asigura o sursă permanentă de venituri.   

Pentru a-şi realiza sarcinile asumate Societatea va desfăşura următoarele genuri de activitate: 

2.2       Colectarea deșeurilor nepericuloase 



 

 

2.3      Colectarea deșeurilor periculoase 

2.4      Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

  2.5         Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

 2.6         Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

  2.7           Activități şi servicii de decontaminare 

  2.8      Demontarea (dezasamblarea) mașinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru  

recuperarea materialelor 

2.9     Lucrări de construcții a drumurilor şi autostrăzilor 

2.10  Lucrări de construcţii a altor proiecte inginerești n.c.a. 

2.11  Lucrări de pregătire a tеrenului de construcţii 

2.12  Lucrări de instalaţii electrice 

2.13  Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer 

condiționat 

2.14           Lucrări de tencuire 

2.15  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

2.16  Lucrări da pardosire şi placare a pereţilor 

2.17  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

2.18  Alte lucrări de finisare 

2.19  Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

2.20  Transporturi rutiere de mărfuri 

2.21  Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract. 

 

Societatea poate desfășura alte genuri de activitate în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

III. CAPITALUL SOCIAL. PĂRŢILE SOCIALE. 

3.1  Capitalul social al Societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea 

minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină Societatea. 

3.2 La data constituirii Societăţii, capitalul social este  de 650000 lei. 

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

- Consiliul raional Cahul – 200000 lei, 30,7693%; 

- Consiliul comunal Zîrnești - 50000 lei, 7,6923%; 

- Consiliul comunal Doina - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul comunal Larga Nouă - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul comunal Cucoara - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Baurci-Moldoveni- 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Andrușul de Sus - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Andrușul de Jos - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Roșu - 50000 lei, 7,6923 %; 

- Consiliul local Badicul Moldovenesc - 50000 lei, 7,6923 %. 

3.4 Capitalul social se varsă integral în cel mult 6 luni de la data înregistrării Societăţii. 

3.5 În calitate de aport la capitalul social pot fi bunuri, bani, creanţe, drepturile asupra obiectului de 

proprietate intelectuală, precum şi alte drepturi patrimoniale. Prestaţiile în muncă şi serviciile depuse 

la înfiinţarea Societăţii şi pe parcursul existenţei ei nu pot constitui aport la formarea sau majorarea 

capitalului social. 

3.6 Suma totală a aporturilor nu poate fi mai mică decît cuantumul capitalului social.  

3.7 În cazul în care asociatul nu a vărsat în termen aportul, oricare asociat are dreptul să-i ceară în 

scris aceasta, stabilindu-i un termen suplimentar de cel puţin o lună şi avertizîndu-l că termenul este 

de decădere și este posibilă excluderea lui din Societate. Dacă aportul nu este vărsat în termenul 



 

 

suplimentar, asociatul pierde dreptul asupra părţii sociale şi asupra fracţiunii vărsate, fapt despre care 

trebuie notificat.  

3.8 Asociatul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul este obligat să repare prejudiciile cauzate 

Societăţii dacă angajamentul asumat a generat aceste prejudicii. Dacă administratorul Societăţii nu 

cere asociatului să verse neîntîrziat aportul şi să acopere prejudiciul cauzat prin întîrziere, fiecare 

asociat este în drept, în limitele termenului de prescripţie, să ceară, în numele Societăţii, pe cale 

oblică, vărsarea aportului şi repararea prejudiciilor. 

3.9 Asociaţii nu pot fi eliberaţi de obligaţia de a vărsa aportul. Creanţa Societăţii privind 

transmiterea aportului nu poate fi stinsă prin compensaţie. Faţă de obiectul aportului în natură nu 

poate fi opus dreptul de retenţie întemeiat pe o creanţă care nu se referă la acest obiect. 

3.10 Aportul în natură la capitalul social al Societăţii are ca obiect orice bunuri aflate în circuitul 

civil,  Bunurile se consideră a fi transmise cu titlu de proprietate.  

 

3.11 Aporturile în natură se evaluează în bani de către un evaluator independent şi se aprobă de  

adunarea generală a asociaţilor. 

3.12 În perioada de activitate a Societăţii, asociaţii nu pot cere restituirea aportului lor vărsat în 

capitalul social. 

3.13 Societatea eliberează asociatului care a vărsat aportul integral un certificat prin care se atestă 

deţinerea părţii sociale şi cuantumul acesteia. Valoarea certificatului părţii sociale echivalează cu 

mărimea aportului la capitalul social al Societăţii depus de asociat. 

3.14 Asociatul poate deţine o singură parte socială, care nu este mai mică de un leu. Părţile sociale 

pot avea mărimi diferite. Partea socială trebuie să se împartă fără rest la o unitate exprimată în lei. 

3.15 Capitalul  social poate fi majorat prin: 

a) mărirea proporţională a părţilor sociale din contul profitului net al Societăţii sau din 

mijloacele capitalului de rezervă şi/sau alte surse; 

b) vărsarea aporturilor suplimentare de către asociaţi şi/sau de către terţii care au devenit 

asociaţi. 

3.16 Capitalul social poate fi micşorat prin: 

a) reducerea proporţională a valorii nominale a tuturor părţilor sociale; 

b) stingerea părţilor sociale dobîndite de Societate. 

3.17 Societatea este obligată să-şi reducă capitalul social dacă: 

a) la expirarea a 6 luni de la data înregistrării de stat, asociaţii nu au vărsat integral aporturile 

subscrise; 

b) la expirarea celui de-al doilea an şi a fiecărui an financiar următor, valoarea activelor nete 

ale Societăţii este mai mică decît capitalul social şi asociaţii nu acoperă pierderile survenite. 

 

În cazurile menţionate adunarea generală a asociaţilor este obligată să decidă reducerea capitalului 

social: 

a) pînă la mărimea capitalului social efectiv vărsat; 

b) pînă la valoarea activelor nete determinată în conformitate cu prevederile legale. 

 

IV. CAPITALUL DE REZERVĂ.  APORTURI SUPLIMENTARE 

 

4.1 Societatea este obligată să creeze un capital de rezervă de cel puţin 10% din cuantumul 

capitalului social. Capitalul de rezervă al Societăţii se formează prin vărsăminte anuale din profitul 

net, în proporţie de cel puţin 5% din profitul net, pînă la atingerea mărimii stabilite. Dacă valoarea 

activelor nete ale Societăţii se reduce sub nivelul capitalului social şi al capitalului de rezervă, 

vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep. 



 

 

4.2 Capitalul de rezervă al Societăţii poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la 

majorarea capitalului ei social. 

4.3 Asociaţii pot depune cote suplimentare la aport pentru acoperirea pierderilor suportate de 

Societate sau în cazul în care temporar sînt necesare asemenea cote. Aporturile suplimentare se varsă 

proporţional mărimii părţilor sociale ale fiecărui asociat. Hotărîrea privind vărsarea aporturilor 

suplimentare se adoptă de adunarea generală a asociaţilor cu votul unanim al asociaţilor. 

4.4 Asociatul care a vărsat integral aportul în capitalul social are dreptul să fie eliberat de 

obligaţia de a vărsa în capitalul social un aport suplimentar în cazul punerii la dispoziţia Societăţii, în 

termen de o lună de la data apariţiei acestei obligaţii, a părţii sale sociale, din contul căreia se stinge 

obligaţia de a vărsa aportul suplimentar. Dacă asociatul nu se foloseşte de acest drept sau nu varsă 

aportul suplimentar în termenul stabilit, Societatea poate înştiinţa asociatul, prin scrisoare 

recomandată, că partea lui socială se consideră pusă la dispoziţia Societăţii. 

4.5 Societatea, în termen de o lună de la data la care partea socială a fost pusă la dispoziţ ia sa, este 

obligată să vîndă această parte socială la licitaţie publică. Vînzarea părţii sociale într-un alt mod se 

efectuează numai cu acordul asociatului. Dacă mijloacele obţinute din vînzarea părţii sociale 

depăşesc mărimea aportului suplimentar nevărsat şi cheltuielile aferente vînzării, diferenţa se restituie 

asociatului. Dacă mijloacele obţinute din vînzarea părţii sociale sînt mai mici decît mărimea aportului 

suplimentar nevărsat de asociat, Societatea nu are dreptul să ceară de la asociat achitarea diferenţei. 

4.6 În cazul în care creanţa Societăţii nu poate fi satisfăcută prin vînzare, partea socială trece în 

proprietatea Societăţii. Societatea poate înstrăina partea socială din contul său.  

 

V. ORGANELE  SOCIETĂŢII. 

5.1 Societatea are o structură internă ce presupune existenţa următoarelor organe: 

 Adunarea generală a asociaţilor (organ suprem de deliberare şi decizie); 

 Consiliul societății; 

 Administratorul (organ executiv); 

 Cenzor (organ de control). 

 

VI. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR. 

6.1 De competența exclusivă a adunării generale a asociaţilor ține: 

a) modificarea şi completarea statutului, inclusiv adoptarea lui într-o nouă redacţie; 

b) modificarea cuantumului capitalului social; 

c) aprobarea rezultatelor evaluării aportului în natură în capitalul social; 

d) desemnarea membrilor consiliului societăţii şi a cenzorului, eliberarea înainte de termen a 

acestuia; 

e) urmărirea pe cale judiciară a membrilor consiliului societăţii şi a cenzorului pentru prejudiciile 

cauzate Societăţii; 

f) aprobarea Regulamentului consiliului societăţii; 

g) aprobarea dărilor de seamă ale consiliului societăţii, a rapoartelor cenzorului sau a avizelor 

auditorului independent; 

h) aprobarea situațiilor financiare anuale; 

i) adoptarea hotărîrii privind repartizarea între asociaţi a profitului net; 

j) adoptarea hotărîrii privind reorganizarea Societăţii şi aprobarea planului de reorganizare; 

k) adoptarea hotărîrii de lichidare a Societăţii, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de 

lichidare; 

l) aprobarea mărimii şi modului de formare a fondurilor Societăţii; 



 

 

m) aprobarea mărimii şi a modului de achitare a remuneraţiei membrilor consiliului societăţii şi 

cenzorului; 

n) aprobarea în prealabil a încheierii contractelor prin care Societatea transmite proprietatea sau 

cedează, cu titlu gratuit, drepturi unor terţi, inclusiv asociaţilor; 

o) înfiinţarea sucursalelor Societăţii; 

p) aprobarea fondării altor persoane juridice; 

q) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice; 

r) aprobarea încheierii actelor juridice și altor operațiuni dintre administrator sau o persoană afiliată 

administratorului, pe de o parte, și Societate, pe de altă parte. 

6.1 Asociaţii pot fi convocaţi în adunări generale ordinare şi extraordinare. 

6.2 Data şi locul desfăşurării adunării generale ordinare a asociaţilor se stabilesc de către 

administrator, dar aceasta poate avea loc nu mai devreme de 30 de zile şi nu mai tîrziu de 90 de zile 

de la încheierea exerciţiului financiar. 

6.3 Adunarea generală ordinară a asociaţilor adoptă, în mod obligatoriu, hotărîri în chestiunile 

indicate la p. 6.1.lit. g), h) şi i). 

6.4 Asociaţii se convoacă în adunări generale extraordinare atunci cînd o cer interesele Societăţii 

sau ale asociaţilor. Adunarea generală extraordinară a asociaților se convoacă de către consiliul 

societăţii sau de către administrator din proprie iniţiativă, precum şi la cererea scrisă a unuia ori mai 

multor asociaţi, care deţin cel puţin 10% din voturi, ori a cenzorului. 

6.5 În cazul în care convocarea adunării generale extraordinare este cerută de către asociaţi sau de 

către cenzorul Societăţii, administratorul este obligat, în decurs de 5 zile de la data depunerii cererii, 

să decidă convocarea adunării sau respingerea cererii. Cererea de convocare a adunării generale 

extraordinare poate fi respinsă dacă: 

a) a fost depusă de o persoană fără drept de solicitare a convocării adunării generale; sau 

b) nici o chestiune inclusă în ordinea de zi, propusă de solicitanţii convocării, nu ţine de competenţa 

adunării generale a asociaţilor. 

6.6 Adunarea generală extraordinară a asociaţilor se ţine în termen de cel mult 30 de zile de la data 

depunerii cererii. 

6.7 Dacă administratorul nu convoacă adunarea generală extraordinară a asociaţilor în termenul 

stabilit la p.6.6. sau respinge neîntemeiat cererea de convocare, adunarea poate fi convocată de către 

solicitanţii acesteia. Asociaţii care au convocat adunarea generală extraordinară a asociaţilor suportă 

cheltuielile legate de pregătirea, convocarea şi desfăşurarea acesteia. Societatea acoperă toate 

cheltuielile suportate de solicitanţi în cazul în care convocarea adunării este întemeiată. 

6.8 În hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociaţilor vor fi indicate data, ora, locul 

desfăşurării, ordinea de zi a adunării, informaţiile şi documentele care vor fi puse la dispoziţia 

asociaţilor. 

6.9 Administratorul este obligat să expedieze fiecărui asociat hotărîrea privind convocarea adunării 

generale a asociaţilor, informaţia şi documentele necesare. Aceeaşi obligaţie o au asociaţii, consiliul 

societăţii sau cenzorul în cazul în care aceştia convoacă adunarea generală a asociaţilor. 

6.10 Informaţia şi documentele necesare pentru dezbaterea chestiunilor incluse suplimentar în 

ordinea de zi la cererea asociaţilor se aduc la cunoştinţa tuturor asociaţilor prin scrisoare 

recomandată, expediată cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii adunării. 

6.11 Înştiinţarea privind convocarea repetată a adunării generale a asociaţilor se transmite asociaţilor 

prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 8 zile înainte de data ţinerii adunării. 

6.12 Hotărîrea privind convocarea adunării generale a asociaţilor se aduce la cunoştinţa fiecărui 

asociat prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii adunării. 

6.13 Administratorul decide asupra chestiunilor incluse în ordinea de zi a adunării generale a 

asociaţilor, ţinînd cont de cerinţele legii. Fiecare asociat este în drept să includă în ordinea de zi a 



 

 

adunării generale a asociaţilor chestiunile care nu au fost incluse de administrator, cu condiţia ca 

acestea să ţină de competenţa adunării generale a asociaţilor şi să fi fost aduse la cunoştinţa 

administratorului cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii adunării. 

6.14 Ordinea de zi a adunării generale a asociaţilor convocată la cerere se determină de persoanele 

care au solicitat ţinerea ei. 

6.15 Administratorul nu are dreptul să modifice formulările chestiunilor din ordinea de zi propuse de 

asociaţi. 

6.16 Modificările şi completările ordinii de zi trebuie să fie aduse la cunoştinţa asociaţilor prin 

scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii adunării. 

6.17 Ordinea de zi poate fi modificată sau completată în şedinţa adunării generale a asociaţilor dacă 

la ea sînt prezenţi sau reprezentaţi toţi asociaţii. Hotărîrea privind completarea ordinii de zi se adoptă 

cu votul unanim al tuturor asociaţilor. 

6.18 Un alt mod de modificare sau completare a ordinii de zi decît cel prevăzut la p.6.17 - 6.18 nu se 

admite. 

6.19 Adunarea generală a asociaţilor se ţine în ziua, la ora şi în locul indicate în hotărîrea de 

convocare expediată fiecărui asociat. Organele Societăţii sau asociaţii care au convocat adunarea 

organizează înregistrarea asociaţilor şi a voturilor reprezentate. Asociatul neînregistrat nu poate 

participa la votare. 

6.20 Şedinţa va fi deschisă şi prezidată de către administrator sau de către una dintre persoanele care 

au convocat adunarea generală a asociaţilor, dacă adunarea nu hotărăşte altfel. 

6.21 Adunarea generală a asociaţilor este deliberativă dacă numărul de voturi reprezentat este 

suficient pentru adoptarea a cel puţin unei chestiuni incluse în ordinea de zi.  

6.22 La şedinţa adunării generale a asociaţilor se întocmeşte un proces-verbal, care, în mod 

obligatoriu, reflectă chestiunile examinate, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe 

ordinea de zi. Procesul-verbal se semnează de toţi asociaţii prezenţi la şedinţă. Procesele-verbale se 

predau spre păstrare administratorului. Asociaţii au dreptul să ia copii de pe procesele-verbale. 

6.23 Fiecare un leu din capitalul social acordă dreptul la un vot. Asociatul nu este în drept să-şi 

divizeze voturile. 

6.24 Asociatul îşi poate exprima votul personal sau prin reprezentantul său, care acționeză în 

limitele competențelor oferite prin actul de împuternicire (decizia Asociatului). Administratorul nu 

poate fi reprezentant al asociatului. 

6.25 Asociatul nu-şi exercită dreptul la vot în deliberările adunării generale a asociaţilor privind 

aportul în natură al său ori al persoanelor sale afiliate, privind actele juridice încheiate între el sau 

persoanele sale afiliate şi Societate ori privind răspunderea sa faţă de Societate. Pentru adoptarea 

hotărîrilor în astfel de chestiuni, majoritatea se determină din voturile asociaţilor care au dreptul să 

voteze în chestiunile respective. Această restricţie nu se aplică în cazurile încheierii de către Societate 

a unui act juridic cu toţi asociaţii săi şi/sau cu persoanele afiliate ale tuturor asociaţilor. 

6.26 Hotărîrile adunării generale a asociaţilor se adoptă: 

1) cu votul unanim al tuturor asociaţilor Societăţii pentru: 

a) obligarea asociaţilor la aporturi suplimentare; 

b) modificarea modului de distribuire a profitului net a Societăţii; 

c) modificarea ordinii de zi; 

d) transformarea Societăţii într-o altă formă în care asociaţii poartă răspundere nelimitată; 

2) cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor pentru: 

a) modificarea şi completarea statutului; 

b) lichidarea Societăţii, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de lichidare; 

c) reorganizarea Societăţii şi aprobarea planului de reorganizare; 



 

 

d) acordul prealabil pentru încheierea contractelor, prin care Societatea transmite proprietatea 

sau cedează, cu titlu gratuit, drepturi terţilor, inclusiv asociaţilor Societăţii; 

e) înfiinţarea sucursalelor Societăţii; 

f) aprobarea fondării altor persoane juridice; 

g) aprobarea participării în calitate de cofondator al altor persoane juridice; 

h) aprobarea rezultatelor evaluării aportului în natură în capitalul social; 

3) cu majoritatea voturilor tuturor asociaţilor Societăţii pentru: 

a) repartizarea profitului net între asociaţi; 

b) desemnarea şi eliberarea înainte de termen a cenzorului; 

c) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei cenzorului; 

d) adoptarea altor hotărîri ce ţin de competenţa adunării generale a asociaţilor. 

6.27 Hotărîrile se adoptă prin vot deschis. 

6.28 Dacă adunarea generală a asociaţilor nu a fost deliberativă sau nu a hotărît asupra tuturor 

chestiunilor incluse în ordinea de zi, adunarea se va întruni, după o nouă convocare, în termen de cel 

mult 15 zile. Ordinea de zi a adunării generale repetate a asociaţilor include chestiunile asupra cărora 

nu s-au adoptat hotărîri. 

6.29 Adunarea generală repetată a asociaţilor adoptă hotărîri cu majoritatea simplă a voturilor 

tuturor asociaţilor Societăţii, cu excepţia hotărîrilor de aprobare a dărilor de seamă şi a rapoartelor 

administratorului şi ale cenzorului şi hotărîrilor în probleme de procedură, care se adoptă cu 

majoritatea voturilor reprezentate la adunare. 

6.30 În cazul în care asociaţii nu pot adopta o anumită hotărîre în decurs de 3 luni consecutive, în 

urma cărui fapt Societatea suportă prejudicii, fiecare asociat este în drept să ceară: 

a) răscumpărarea, la preţ de piaţă, a părţii sociale pe care o deţine; sau 

b) separarea acestuia din Societate cu un volum de active proporţional părţii sociale pe care o 

deţine; sau 

c) dizolvarea şi lichidarea Societăţii cu partajarea patrimoniului. 

 

VII. CONSILIUL SOCIETĂŢII. 

7.1 Consiliul (de administrare) societății reprezintă interesele asociaților în perioada dintre 

adunările generale şi în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra 

activității Societăţii. Consiliul societății este subordonat adunării generale a asociaților. 

7.2 Consiliul societăţii are următoarele atribuţii: 

a) Desemnarea prin concurs public şi eliberarea înainte de termen a administratorului; 

b) aprobarea dărilor de seamă şi a rapoartelor prezentate de administrator şi evaluarea activităţii 

acestuia; 

c) urmărirea pe cale judiciară a administratorului pentru prejudiciile cauzate Societăţii; 

d) aprobarea mărimii şi modului de achitare a remuneraţiei administratorului; 

e) prezentarea rapoartelor şi a dărilor de seamă la adunarea generală a asociaţilor; 

f) aprobarea planurilor de afaceri ale Societăţii; 

g) aprobarea regulamentelor interne, cu excepţia celor ce ţin de competenţa adunării generale a 

asociaţilor; 

h) convocarea adunării generale a asociaţilor. 

7.3 În cazul în care mandatul consiliului societăţii a fost revocat sau acesta a expirat şi nu a fost 

formată o nouă componenţă a consiliului, atribuţiile lui le exercită adunarea generală a asociaţilor. 

7.4 Membrii şi preşedintele consiliului societăţii se desemnează de adunarea generală a asociaţilor 

pe un termen de un an şi pot fi eliberaţi oricînd. Hotărîrea de desemnare şi de eliberare înainte de 

termen a membrilor consiliului societăţii se adoptă cu majoritatea voturilor asociaţilor. 



 

 

Administratorul poate fi desemnat în calitate de membru al consiliului, însă nu de preşedinte al 

acestuia. 

7.5 Consiliul societăţii se constituie din 11 persoane, cîte un membru delegat din partea fiecărui 

APL –I și 2 membri delegați din partea APL – II. 

7.6 Consiliul societăţii se convoacă de către preşedintele consiliului ori de cîte ori este necesar, însă 

nu mai rar de o dată pe trimestru. 

7.7 Oricare dintre membrii consiliului societăţii sau administratorul poate cere preşedintelui 

convocarea consiliului, indicînd motivele. În acest caz, şedinţa se va ţine în termen de 10 zile de la 

data solicitării. 

7.8 Dacă solicitarea de convocare a şedinţei consiliului societăţii nu a fost satisfăcută, solicitanţii 

pot convoca consiliul, indicînd motivele. 

7.9 Hotărîrile consiliului societăţii se adoptă în şedinţă cu majoritatea voturilor membrilor 

consiliului prezenţi la şedinţă. În caz de paritate a voturilor, votul preşedintelui este decisiv. 

Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului se păstrează la sediul Societăţii. 

7.10 Dreptul de vot al membrului consiliului societăţii nu este transmisibil. 

7.11 Cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei consiliului societăţii se stabileşte în Regulamentul 

consiliului societăţii şi va constitui nu mai puţin de jumătate din numărul membrilor consiliului. 

 

VIII.  ADMINISTRATORUL. 

8.1 Activitatea curentă a Societăţii este condusă de Administrator. Administratorul se desemnează 

de către consiliul societății prin concurs public. 

8.2 Administrator poate fi o persoană fizică majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu. 

Administrator nu pot fi persoane cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este interzisă 

deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care acordă dreptul de dispoziţie asupra 

bunurilor materiale, precum şi persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contra 

patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţie de răspundere 

sau de persoane care gestionează organizaţii comerciale. 

8.3 Administratorul trebuie să acționeze în conformitate cu prevederile art.185-191 din Codul civil 

al RM. 

8.4 Administratorul este în drept: 

a) să efectueze actele de gestiune a Societăţii, necesare atingerii scopurilor prevăzute în prezentul 

statut şi în hotărîrile adunării generale a asociaţilor; 

b) să reprezinte fără procură Societatea în raporturile cu organele statului, cu terţii şi în instanţele de 

judecată; 

c) să elibereze altor persoane mandat pentru săvîrşirea unor anumite acte juridice în numele 

Societății; 

d) să exercite alte împuterniciri atribuite de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul societăţii 

conform competenţei lor. 

8.5 Administratorul este obligat: 

a) să gestioneze Societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate 

cît mai eficient; 

b) să execute hotărîrile adunării generale a asociaţilor şi ale consiliului societăţii; 

c) să ia parte la adunările generale ale asociaţilor şi la şedinţele consiliului societăţii; 

d) să asigure ţinerea contabilităţii Societăţii, precum şi a registrelor Societăţii şi să informeze 

asociaţii cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea Societăţii; 

e) să dea dovadă de diligenţă şi loialitate în exercitarea atribuţiilor sale; 

f) să convoace adunarea generală a asociaţilor dacă valoarea activelor nete ale Societăţii a devenit 

mai mică decît capitalul ei social; 



 

 

g) în cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la 

expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociaţii nu 

vor acoperi pierderile; 

h) să respecte limitele împuternicirilor stabilite de către adunarea generală a asociaţilor. 

8.6 Administratorul întocmește anual un raport privind activitatea Societăţii, actul de inventariere a 

bunurilor Societăţii şi alte documente, care urmează a fi prezentate adunării generale a asociaţilor. 

Administratorul poate fi obligat să prezinte dări de seamă periodice. 

8.7 Administratorul Societăţii poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el 

Societăţii, inclusiv prin plăţi ilegale făcute asociaţilor. 

 

IX. CENZORUL 

9.1 Pentru exercitarea controlului asupra gestiunii Societăţii şi acţiunilor administratorului se 

desemnează cenzorul pentru o perioadă de 3 ani. 

9.2 Nu pot fi cenzori: 

a) administratorul; 

b) persoanele afiliate administratorului; 

c) persoanele care primesc de la Societate sau de la administrator salariu sau o altă remuneraţie 

pentru o altă funcţie decît funcţia de cenzor; 

d) persoanele indicate la p.8.2. 

9.3 Cenzorul exercită periodic controlul gestiunii Societăţii din proprie iniţiativă sau la cererea 

asociaţilor. Cenzorul este obligat să controleze activitatea economico-financiară a Societăţii 

după încheierea exerciţiului financiar, verificînd rapoartele financiare şi efectuînd inventarierea 

bunurilor Societăţii, exercitînd totodată alte acţiuni necesare evaluării obiective a gestiunii 

Societăţii. 

9.4 Cenzorul întocmeşte raport asupra fiecărui control efectuat. Rapoartul cenzorilor se prezintă 

adunării generale a asociaţilor. 

9.5 Cenzorul este obligat să convoace adunarea generală a asociaţilor dacă a constatat fapte care 

contravin legii sau prezentului statut şi care au cauzat sau pot cauza prejudicii Societăţii. 

9.6 Administratorul este obligat să pună la dispoziţia cenzorului toate documentele necesare 

efectuării controlului. 

9.7 Cenzorul răspunde pentru prejudiciile cauzate Societăţii sau asociaţilor prin neexecutarea sau 

executarea inadecvată a obligaţiilor ce îi revin. Cenzorul răspunde în decurs de 3 ani de la data 

întocmirii actului de control prin care Societăţii i-au fost cauzate prejudicii. 

 

X. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIATULUI. 

10.1 Asociatul Societăţii are dreptul: 

a) de a participa la conducerea Societăţii în conformitate cu prevederile legii şi ale 

statutului; 

b) de a vota la adunările generale ale asociaţilor; 

c) de a fi informat despre activitatea Societăţii; 

d) de a exercita controlul asupra modului de gestionare a Societăţii; 

e) de a înstrăina şi a dobîndi, în condiţiile legii, partea socială; 

f) de a cere dizolvarea Societăţii; 

g) să primească o cotă-parte din profitul Societății (dividend); 

h) de a obţine, în caz de lichidare a Societăţii, valoarea unei părţi a patrimoniului acesteia 

rămas după achitarea cu creditorii şi cu salariaţii săi, proporţională părţii sale sociale; 

i) de a cere excluderea asociatului în conformitate prevederile legii; 



 

 

j) de a primi informaţii privind activitatea Societăţii şi să ia cunoştinţă dispoziţiile 

registrelor contabile şi alte documente ale Societăţii; 

k) de a primi copii ale situațiilor financiare anuale şi de a examina situațiile financiare 

anuale, luînd cunoştinţă de registrele contabile şi de alte documente ale Societăţii de sine stătător sau 

cu ajutorul unui expert, de a cere explicaţii de la organele Societăţii după prezentarea situațiilor 

financiare anuale. 

10.2 Asociatul este obligat: 

a) să verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele stabilite în statut; 

b) să nu divulge informaţia confidenţială a Societăţii; 

c) să comunice imediat Societăţii despre schimbarea domiciliului sau a sediului, a numelui 

sau a denumirii, altă informaţie necesară exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor de către 

Societate şi asociatul ei. 

 

XI. MODUL DE DOBÎNDIRE ŞI ÎNSTRĂINARE A PĂRŢII SOCIALE. 

11.1 Societatea poate dobândi, dacă au fost achitate integral, părți sociale proprii doar: 

a) în baza hotărârii adunării generale, adoptate la cererea asociatului care şi-a propus spre vânzare 

partea socială sau o parte din ea; 

b) de la succesorii asociatului lichidat; 

c) în cazul executării silite a creanțelor creditorului asociatului; 

d) în cazul excluderii asociatului; 

e) în cazul în care creanţa Societăţii nu poate fi satisfăcută prin vînzare, atunci cînd asociatul este 

eliberat de obligaţia de vărsa aprotul suplimetar în capitalul social. 

11.2 Partea socială poate fi dobândită de Societate doar din contul activelor care depășesc mărimea 

capitalului social şi altor fonduri pe care Societatea este obligată să le constituie şi din care nu se 

permite să se facă  plăţi asociaţilor. 

11.3 Societatea care a dobândit o parte socială în capitalul său social nu este în drept să participe la 

vot în cadrul adunării asociaţilor, să obţină pentru această parte socială o parte din profitul net 

repartizat şi să primească o parte din patrimoniul Societăţii în cazul lichidării ei.  

11.4 Societatea este obligată să micşoreze capitalul social proporţional valorii părţii sociale 

dobândite în cazul în care partea socială nu este înstrăinată în termen de 6 luni din momentul 

dobândirii sau dacă, în acelaşi termen, Societatea nu măreşte proporţional părţile sociale din contul 

profitului net al Societăţii. 

11.5 Asociatul nu poate înstrăina partea socială până la vărsarea integrală a aportului subscris, cu 

excepţia cazului de reorganizare. 

11.6 În cazul înstrăinării părţii sociale asociaţii au dreptul de preemţiune. Înstrăinarea în acest caz 

se face în condiţiile punctelor 11.7 – 11.11. 

11.7 Asociatul care intenţionează să înstrăineze parţial sau integral partea socială transmite o ofertă 

scrisă administratorului Societăţii. Acesta aduce oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor în termen de 

15 zile de la data transmiterii. 

11.8 Asociaţii trebuie să-şi formuleze în scris acceptarea şi să o transmită administratorului în 

termen de 15 zile de la data primirii ofertei. Asociatul indică mărimea fracţiunii din partea socială pe 

care doreşte să o dobândească. 

11.9 Dacă există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobândeşte o fracţiune a părţii sociale în mărimea 

solicitată. În cazul dezacordului  dintre ei, partea socială este distribuită proporţional părţii sociale 

deţinute de fiecare. 

11.10 Dacă, în termen de 30 zile de la data transmiterii ofertei, asociaţii sau Societatea nu a procurat 

partea socială, aceasta poate fi înstrăinată unui terţ la un preţ care să nu fie mai mic decât cel indicat 

în ofertă. 



 

 

11.11 În cazul vânzării părţii sociale sau a unei fracţiuni din ea cu încălcarea dreptului de 

preemţiune, fiecare asociat poate în decursul a trei luni de la data încheierii actului juridic, să ceară pe 

cale judiciară ca drepturile şi obligaţiile cumpărătorului să treacă la el. 

11.12 În caz de reorganizare sau lichidării a asociatului - persoană juridică, drepturile şi obligaţiile 

lui în cadrul Societăţii trec la succesorii de drept. Dacă succesorii de drept renunţă la participarea în 

calitate de asociaţi ai Societăţii, partea socială trebuie să fie înstrăinată, în modul prevăzut la punctele 

11.7-11.11 ale prezentului statut. 

11.13 În caz de lichidare a asociatului - persoană juridică, ceilalţi asociaţi sînt în drept să procure 

partea socială a asociatului lichidat conform preţului coordonat cu comisia de lichidare.  

11.14 Alte raporturi ale asociaţilor privind capitalul social şi modul de înstrăinare a părţii sociale se 

reglementează conform legislaţiei în vigoare. 

 

XII. EXCLUDEREA ASOCIATULUI SOCIETĂŢII. 

12.1 Adunarea generală a asociaţilor, administratorul, unul sau mai mulţi asociaţi pot cere 

excluderea din Societatea cu răspundere limitată a asociatului: 

a) care a depus cu întârziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada suplimentară; 

b) care fiind administrator, comite fraudă în dauna Societăţii, foloseşte semnătura Societăţii 

sau patrimoniul acesteia în scop personal sau al unor terţi. 

12.2 Excluderea asociatului se face numai prin hotărâre judecătorească. 

12.3 Asociatul exclus din Societate nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul 

Societăţii, dar are dreptul numai la o sumă de bani ce reprezintă valoarea contabilă a părţii sociale la 

data excluderii, dacă hotărîrea judecătorească nu prevede altfel. Valoarea părţii sociale a asociatului 

exclus din Societate se restituie acestuia în decurs de 6 luni de la data excluderii, dar numai după ce a 

reparat prejudiciul cauzat Societăţii. Obligaţia de reparare a prejudiciului subzistă în partea 

neacoperită prin aportul vărsat. 

12.4 Asociatul exclus din Societate răspunde pentru pierderi şi are dreptul la profitul net pînă la 

data excluderii sale. Plata profitului net se face în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii 

privind distribuirea profitului net sau de la data-limită de adoptare a unei astfel de hotărîri. 

12.5 Asociatul exclus din Societate poartă răspundere faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de 

Societate pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii de excludere. Dacă, în momentul excluderii lui 

din Societate, există operaţiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecinţele 

executării lor şi, prin derogare de la prevederile p.12.3, nu va putea pretinde valoarea părţii sociale ce 

i se cuvine decît după terminarea acelor operaţiuni. 

 

XIII. MODUL DE REPARTIZARE ŞI DE INVESTIRE A PROFITULUI NET. 

13.1 Societatea distribuie anual profitul net rămas după achitarea impozitelor şi altor plăţi 

obligatorii. Hotărîrea privind determinarea părţii profitului net care urmează a fi distribuită se adoptă 

de adunarea generală a asociaţilor. 

13.2 Profitul net se distribuie proporţional mărimii părţii sociale. Modul de distribuire a profitului 

net a Societăţii poate fi modificat prin hotărîrea adunării generale a asociaţilor, care se adoptă cu 

votul unanim al asociaţilor. 

13.3 Profitul net se plăteşte asociaţilor în formă bănească, în decurs de 30 de zile de la data 

adoptării hotărîrii privind distribuirea acestuia, dacă adunarea asociaţilor nu a stabilit un alt termen. 

13.4 Societatea nu este în drept să adopte hotărîre privind distribuirea profitului net între asociaţi: 

a) pînă la vărsarea integrală a aporturilor; 

b) dacă, în urma distribuirii profitului net, valoarea activelor nete ale Societăţii va deveni mai 

mică decît suma capitalului social şi capitalului de rezervă. 



 

 

13.5 Societatea nu este în drept să plătească asociaţilor profitul net a cărui distribuire s-a hotărît la 

adunarea generală a asociaţilor dacă, la momentul achitării, Societatea este în stare de insolvabilitate 

sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii profitului net. 

13.6 În cazul încetării circumstanţelor menţionate la p.13.4 şi 13.5, Societatea este obligată să 

plătească asociaţilor profitul net a cărui distribuire s-a hotărît la adunarea generală a asociaţilor. 

13.7 Profitul net plătit contrar reglementărilor stabilite la p.13.4 şi 13.5 se restituie Societăţii. 

13.8 Societatea nu poate acorda împrumuturi asociaţilor sau terţilor pentru procurarea părţilor 

sociale. 

 

XIV. REORGANIZAREA SOCIETĂŢII. 

14.1 Reorganizarea Societăţii se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare 

(divizare şi separare) sau transformare în condiţiile prevăzute de Codul civil, Legea privind 

societăţile cu răspundere limitată. La reorganizarea Societăţii drepturile şi obligaţiile acesteia sînt 

preluate de succesorul de drept. 

 

XV. SUSPENDAREA ACTIVITĂŢII  SOCIETĂŢII. 

15.1 Societatea, prin hotărîrea adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o 

perioadă, care să nu depăşească trei ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, 

precum şi faţă de alţi creditori. Pe perioada suspendării activităţii Societăţii este interzisă 

desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător. 

 

XVI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII. 

16.1 Societatea se dizolvă şi se lichidează în temeiurile stabilite de Legea privind societăţile cu 

răspundere limitată, de Codul civil şi de alte legi. 

16.2 Dizolvarea şi lichidarea Societăţii pot fi cerute în cazul în care este imposibilă răscumpărarea 

sau separarea părţii sociale. 

 

XVII. DISPOZIŢII FINALE 

17.1 Litigiile apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea sau alte pretenţii 

ce decurg din prezentul statut vor fi supuse în prealabil unei proceduri amiabile de soluţionare. 

17.2 Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilă ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti abilitate 

conform legislaţiei în vigoare.  Dacă înregistrarea Societăţii nu a avut loc în termen de 3 luni de la 

data aprobării statutului, fondatorii Societăţii se eliberează de obligaţiile ce decurg din părţile lor 

sociale. 

 

         Prezentul statut este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele avînd aceiași putere juridică. 

 

 

 

 

 Fondatorii:  Semnătura: 

 

10. Consiliul raional Cahul _______________________________ 

 

 

                                                                     L.Ș 

 

11. Consiliul comunal Zîrnești   

 

_______________________________ 

 

 



 

 

L.Ș 

12. Consiliul comunal Doina _______________________________ 

 

 

L.Ș 

13. Consiliul comunal Larga Nouă _______________________________ 

 

 

L.Ș 

 

14. Consiliul comunal Cucoara _______________________________ 

 

 

L.Ș 

15. Consiliul  local Baurci-Moldoveni _______________________________ 

 

 

L.Ș 

16. Consiliul local Andrușul de Sus _______________________________ 

                                                                     L.Ș 
 

17. Consiliul  local Andrușul de Jos _______________________________ 

 

L.Ș 

 

18. Consiliul  local Roșu _______________________________ 

 

L.Ș 

 

19. Consiliul local Badicul Moldovenesc _______________________________ 

 

L.Ș 
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