CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI
ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI
DIN ROMÂNIA

Nr. de inregistrare
…………………………

Filiala .....................................

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE PRINCIPIU
în vederea constituirii unei societăţi

 de expertiză contabilă

 de contabilitate

1. Date solicitant
Nume şi prenume
Reprezentant al societăţii prin Împuternicire
Număr carnet
CECCAR

Data : ............................

CNP
Expert contabil

Calitatea

Membru activ cu obligaţii
îndeplinite la zi

Contabil autorizat





Nr.
CI/BI

Seria CI/BI

Adresa

NR. : .......................



Data eliberării

Judeţ

Da



Nu

Emitent

Localitate

Str.

Nr.

Telefon

Bl.

Apt.

E-mail

2. Date despre societate
Forma de organizare

SA

SRL

SNC

SCS

SCA











Denumire societate
Sediul social
Punct de lucru

3. Activităţi pentru care se solicită autorizarea:
Domeniul principal de activitate: Activităţi juridice şi de contabilitate – cod CAEN
6920
Cod CAEN
6920

Activitate principală

DA/NU

Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal

Semnatura …………………….

Activităţi secundare
Cod CAEN

Activitate secundară

DA/NU

5829

Activităţi de editare a altor produse software

6201

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6209

Alte activităţi privind tehnologia informaţiei

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6420

Activităţi ale holdingurilor

6619

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii

6621

Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

6810

Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820

Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7320

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7490

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7820

Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

7830

▪

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

8211

Activităţi combinate de secretariat

8219

Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi specializate
de secretariat

8299

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi

8559

Alte forme de învăţământ n.c.a.

78101

Selectare şi plasare forţă de muncă

4. Structura de acţionari / asociaţi:
Nr.
crt.

Nume şi prenume
acţionar/asociat

Membru
activ
CECCAR
(Da/Nu)

Număr
carnet
CECCAR
/ Nr.
Autoriz.

Calitatea:
EC2
CA3
SEC4
SC5

Obligaţii
la zi
(Da/Nu)

Cotă (%)
participare
capital
social

Cotă (%)
participare
dividende

1

acest cod poate fi inclus, în obiectul secundar de activitate, în mod excepţional, doar pe durata de derulare a proiectelor
cu finanţare POSDRU
2
Expert contabil
3
Contabil autorizat
4
Societate de expertiză contabilă
5
Societate de contabilitate
1

Semnatura …………………….

------------------------------------

2

------------------------------------

3

------------------------------------

4

------------------------------------

5

------------------------------------

5. Structura de administrare:
Nr.
crt.

Membru
activ
CECCAR
(Da/Nu)

Nume şi prenume administrator

Număr
carnet
CECCAR

Calitatea:
EC
CA

Obligaţii la
zi
(Da/Nu)

1
2
3
4
5

6. Actul Constitutiv prevede:
Articol Act
constitutiv

Prevederi obligatorii

DA/NU

............

Acţiunile să fie nominative

............

Orice nou asociat / acţionar să fie admis de adunarea generală

7. Beneficiarii reali sunt membrii CECCAR, astfel din conţinutul Actului Constitutiv reiese:
Articol Act
constitutiv

Prevederi obligatorii

DA/NU

Semnatura …………………….

............

distribuirea beneficiilor şi suportarea pierderilor se face potrivit
ponderilor acţiunilor / părţilor sociale deținute de acţionari /
asociaţi

8. Anexăm prezentei cereri, Împuternicirea pentru reprezentantul societăţii în original
Actul constitutiv în original (care se va înapoia solicitantului) şi o copie a acestuia
certificată prin semnătura solicitantului în calitate de reprezentant al societății, pe
fiecare pagină, cu mențiunea “conform cu originalul”.
9. Declaraţii :
Subsemnatul
.......................................................................................................
(numele şi prenumele solicitantului), mă angajez să solicit înregistrarea persoanei
juridice la Oficiul Registrului Comerţului, iar în termen de 45 de zile de la data emiterii
Avizului de principiu să solicit autorizarea acesteia la filiala CECCAR care l-a emis.
Subsemnatul
.......................................................................................................
(numele şi prenumele solicitantului), mă angajez ca în termen de 60 de zile de la
emiterii Avizului de principiu să predau originalul la filiala CECCAR care l-a emis în
cazul neutilizării acestuia, respectiv dacă în termen de 45 de zile de la data emiterii,
nu am înregistrat societatea la Oficiul Registrului Comerţului şi nu am solicitat
autorizarea societăţii pentru care s-a emis Avizul de principiu.

Certificare
Subsemnatul
.......................................................................................................
(numele şi prenumele solicitantului), declar pe propria răspundere cunoscând
prevederile art. 322, art. 323 si art. 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub
semnătură privată, uzul de fals şi, respectiv, falsul în declaraţii, că informaţiile
prezentate în prezenta solicitare sunt complete şi conforme cu realitatea.

Data,

Nume şi prenume,
....................................................
Semnătura

Semnatura …………………….

