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III.

II.
MINISTERUL JUSTIŢIEI

Formular nr. 10

CERERE DE DEPUNERE
SITUAŢII FINANCIARE

OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

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

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

Doamnă/Domnule Director,
1. Subsemnat (ul/a) ....................................................................................................................................................................
domiciliat în ..............................................................…. str. ................................................................................ nr. ..............
bloc. .................. scara. …….…..... etaj ................ ap. ………..…. judeţ/sector ....................................................................
act identitate ............... seria ......... nr. .................….... eliberat de ............................................... la data ...................….....
CNP/NIF ..................................................... telefon .................................. 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. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Legii
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
4. solicit:

 depunerea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar ....................................... - .......................................;
zi/lună/an

zi/lună/an

 depunerea situaţiilor financiare consolidate;
 publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Anunţului prin care se confirmă depunerea
situaţiilor financiare însoţite de actele specificate în opis(1);

 depunerea

declaraţiei pe propria răspundere(2).

V.

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea actului
Situaţiile financiare pe suport de hârtie şi în
formă electronică
Proces verbal al Adunării Generale
Raportul consiliului de administraţie/

directoratului/ lichidatorilor
Raportul cenzorilor/ auditorilor financiari

Nr.
file

Nr.
crt.
5.
6.
7.

Nr.
file

Denumirea actului
Declaraţie pe propria răspundere că nu a
desfăşurat activitate de la înfiinţare
Dovadă taxă registru
Dovadă taxă publicare în Monitorul Oficial al
României(1)
Total file :

VI. 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.

Notă: (1) Se completează în cazul în care persoana juridică are o cifră de afaceri de peste 10 milioane lei;
(2) Se completează în cazul în care firma nu a desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la .............................. .
cod: 11-10-187

