I.

II.

III.
Formular nr. 6

MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

CERERE DE DEPUNERE ŞI/SAU
MENŢIONARE ACTE

Nr. intrare: ...........................................
Data : ...................................................

.....................
IV.

Doamnă/Domnule Judecător delegat,
1. Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat(ă) în ....................................….
str. ................................................................................................................ nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ..….
judeţ/sector ........................................ telefon ............................. act identitate ........................... seria ....... nr. ........................
eliberat de .................................................................... la data ....................….... CNP/NIF .......................................................
în calitate de ...................................................... prin .....................................................................................................................
conform ..................................................................................................................................................................................…... .
2. pentru firma: .................................................................................................................................................................….........
având număr de ordine în registrul comerţului .................................... cod unic de înregistrare .........…..............................
3. cu sediul în: localitatea ................................................ str. ..................................................................….. nr. .......................
bloc ............. scara ............ etaj ........... ap. ............. judeţ/sector ............................................ cod poştal ...............................
telefon ........................................ ............................................. fax. ............................................... .......................................…..
e-mail .................................................................................. web site .................…............................................................….......
în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor
reglementări privind publicitatea actelor a căror depunere se menţionează în registrul comerţului, solicit:
4. înregistrarea în registrul comerţului a următoarelor menţiuni:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.6.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor
Prelungire valabilitate sediu social (prelungire/modificare titlu sub care este deţinut)
Prelungire valabilitate sediu secundar (prelungire/modificare titlu sub care este deţinut)
Depunere act constitutiv actualizat
4.5. Depunere dovadă vărsământ capital social
Depunere dovadă specimen semnătură nr.(1) ......................................... din : ...............................................

5. menţionarea depunerii în registrul comerţului şi, după caz, publicarea pe pagina de Internet a ONRC sau în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/Partea a VII-a, a următoarelor acte:
5.1.

 Depunere / Modificare prospect de emisiune acţiuni pentru

5.2.



constituire S.A., prin subscripţie publică,
nr. ......................................... din : ............................................

Depunere / Modificare prospect de emisiune acţiuni pentru majorare capital social S.A.., prin subscripţie
publică, nr. ......................................... din : .............................................

 Hotărâre adunare generală / Decizie C.A. / Decizie directorat nr. ................. din : ........................., privind:
 majorare capital social  reducere capital social  numire persoane împuternicite
 durata de funcţionare  dizolvare  numire lichidator  altele ...................................................
5.4. Depunere / Modificare proiect de fuziune nr. ......................................... din : ...............................................
5.5. Depunere / Modificare proiect de divizare nr. ......................................... din : ...............................................
5.6. Depunere dare de seamă asupra gestiunii administratorilor
5.7. Depunere acte privind donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ
5.8. Depunere registre şi acte ale societăţii lichidate
5.9. Depunere hotărâre adunare generală privind dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator / acţionar
5.10. Depunere extras din registrul acţionarilor
5.11. Depunere:
5.11.1. Recurs împotriva ................................................................................................................
5.11.2. Opoziţie împotriva .......................................................................................................
5.11.3. Solicitare radiere conform art. 25 din L.R.C.

5.3.

(2)

nr. ......................... din : ............................ privind înregistrarea nr. ..........…................ din : ...........…….......................
referitor la :....................................................................................................................…..................................................
.................................................................................................................................…….................................................. .
Notă : (1) Se completează, cu nr. şi data încheierii de legalizare, numai în situaţia în care specimenul de semnătură a fost dat în faţa notarului public;
(2) Se completează în situaţia în care prin hotărârea judecătorească de anulare a actelor care au stat la baza înregistrării nu s-a dispus şi
menţionarea în registrul comerţului.
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CERERE DE DEPUNERE ŞI / SAU MENŢIONARE ACTE

Nr. intrare : .......................... data: ................................

5.12.Depunere situaţii financiare finale de lichidare 5.13.Depunere cerere numire expert pentru .......................................................
5.14.Depunere hotărâre judecătorească(1):
5.14.1. pronunţată în soluţionare recurs
5.14.4. de dizolvare

5.14.2. pronunţată în soluţionare opoziţie
5.14.5. de anulare hotărâre AGA/decizie CA

5.14.3. de declarare nulitate
5.14.6. de suspendare

5.14.7. altele: ......................................................................................................................................................................
nr. ............. din ......................... emisă de .............…...…..............................................................................................................
......................................................................................................................................….............................…..............................
.........................................................................................................................................................................…............................
(dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile pronunţat în soluţionare recurs / opoziţie / de suspendare / de dizolvare / de anulare hotărâre A.G.A. / de anulare decizie C.A.)

privind cererea nr. .................. din ..................................... .
5.15.Alte acte : ..................................................................................................................................................…....................
...............................................................................................................................................................................…......................
...............................................................................................................................................................................….................... .
Solicit judecarea cererii şi în lipsa mea, conform art. 242 alin.(2) din Codul de procedură civilă.
6.
În susţinerea cererii, depun actele doveditoare menţionate în opisul de documente.
0
0
7. Cererea este legal timbrată cu ...............................
lei taxă judiciară de timbru şi ...................................
lei timbru judiciar.

V. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare(2):
1. Nume şi prenume: ..................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ...............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector ........................................................................
cod poştal................ telefon ..................................... fax .................................... e-mail .............................................................. .
3.

Solicit comunicarea documentelor care atestă menţionarea depunerii actelor prin:
poştă

e-mail

biroul eliberări, la sediul instituţiei

VI.
Nr.
crt.
1.

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE
Denumirea actului
Hotărâre adunare generală

Nr.
file

Nr.
crt.
7.

2.

Împuternicire

8.

3.

Dovadă taxă registru şi, după caz,
publicare în M.Of.
Dovadă taxă judiciară de timbru

9.

4.

10.
11.

5.

Total file:

6.
VII.

Nr.
file

Denumirea actului

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ....................................

Semnătura ..................................

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi Legea nr. 26/1990.

VIII. (3)În temeiul art.6 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ................................
.................................................................................................... judecător delegat la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul .......................................... examinând înscrisurile depuse în susţinerea cererii şi, constatând că sunt
/ nu sunt îndeplinite cerinţele legale dispune: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. .

Judecător delegat,

Loc pentru
timbru
judiciar

Referent,
Data : ....................................
Notă : (1) Hotărârea judecătorească invocată se depune spre a fi menţionată în registrul comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, după caz;
(2) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii;
(3) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta).
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NOTA DE CALCUL ESTIMATIV
Taxă Monitorul Oficial (în funcţie de nr de caractere)

0.00

0.00

Taxă Monitorul Oficial (în funcţie de nr de rânduri de tabel - unde este cazul)

0.00

0.00

Taxă registru pentru nr. de acte publicate

0.00

0.00

Taxă comunicare prin poştă

0.00

Taxă fond lichidare

0.00

Taxă fond buletin

0.00

Număr hotărâri AGA

0.00

0.00

Număr dovezi sedii secundare

0.00

0.00

Număr alte acte

0.00

0.00

Taxe registru pentru actele depuse

TOTAL

0.00

0.00

