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HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR 

S.C. XXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. 

NR. XXX / XX /XX /XXX  X 

 
Adunarea generală a asociaților societății S.C. XXXXXXXXXXXX S.R.L., persoană juridică 

română cu sediul social în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

având codul unic de înregistrare XXXXXXXXXXX, înregistrată la Registrul Comerțului de pe 

lângă Tribunalul XXXXXXXXXXXX sub nr. JX X/X XX/XXXX , s-a întrunit în conformitate 

cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, astăzi X    /XX /XX XX, la sediul social al Societății. 

 

La Adunarea generală a asociaților, statutar și legal întrunită, participă asociații reprezentând 

100% din capitalul social, astfel: 

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificat cu C.I. seria XX nr. XXXXXX, 

eliberată de XXXXXXXXXXXXXXXX la data de X X/X X/XXXX, CNP 

XXXXXXXXXXXXXXX, deținător a XXX părți sociale, reprezentând XX% din 

capitalul social; 

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificat cu C.I. seria XX nr. XXXXXX, 

eliberată de XXXXXXXXXXXXXXXX la data de X X/X X/XXXX, CNP 

XXXXXXXXXXXXXXX, deținător a XXX părți sociale, reprezentând XX% din 

capitalul social și 

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificat cu C.I. seria XX nr. XXXXXX, 

eliberată de XXXXXXXXXXXXXXXX la data de X X/X X/XXXX, CNP 

XXXXXXXXXXXXXXX, deținător a XXX părți sociale, reprezentând XX% din 

capitalul social. 

 

Adunarea Generală a Asociaților, constatându-se că cvorumul corespunde cerințelor legale și 

statutare, cu unanimvvvvitate voturilor decide, prin prezenta, următoarele:  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Redactat astăzi, XX /X X/XX XX, în localitatea XXXXXXXXXXXXX, în 4 (patru) exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

 

SEMNĂTURI ASOCIAȚI: 
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