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

nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 

privind societăţile pe acţiuni, Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi. 

 

Articolul 1. Dispoziţii generale 

1. Denumirea societăţii: 

a) întreagă – societate pe acţiuni “Volan”.  

b) prescurtată – S.A. “Volan”. 

2. Sediul societăţii – MD-4601, mun. Edineț, str. Independenței, 228, Republica 

Moldova. 

3. Societatea este persoană juridică, care îşi desfăşoară activitatea sa în temeiul Legii 

privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 (în continuare – Legea privind societăţile pe acţiuni), 

altor acte normative, prezentului statut. 

4. Societatea este creată pe un termen nelimitat.  

5. Societatea dispune de situaţii financiare, conturi în bănci, sigiliu, ştampilă, blanchete 

cu antetul societăţii şi deţine drepturi exclusive de a le folosi.  

6. Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparţine cu drept 

de proprietate. Societatea nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi.  

7. Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care sînt separate de bunurile 

acţionarilor şi se trec în bilanţul ei independent.  

8. Societatea poate în numele său să dobîndească şi să exercite drepturi patrimoniale şi 

drepturi nepatrimoniale personale, să aibă obligaţii, să fie reclamant şi pîrît în instanţa 

judecătorească.  

9. Societatea este în drept să desfăşoare orice activităţi neinterzise de legislaţie. Anumite 

activităţi, al căror nomenclator este stabilit de legislaţie, societatea este în drept să le desfăşoare 

numai în baza licenţei.  

10. Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi 

în străinătate. 

  

Articolul 2. Scopurile, principalele genuri de activitate 

1. Scopul de bază al societăţii este obţinerea venitului din activitatea economico-

financiară şi de investire. 

2. Genurile de activitate ale societăţii sînt: 

 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte 

 

Articolul 3. Patrimoniul şi răspunderea societăţii. 

1. Patrimoniul societăţii se constituie ca rezultat al plasării acţiunilor, al activităţii sale 

economico-financiare şi în alte temeiuri prevăzute de legislaţie. 

2. Societatea este în drept să acorde şi să atragă împrumuturi în conformitate cu Legea 

privind societăţile pe acţiuni, cu alte acte legislative şi cu statutul său.  

3. Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparţine cu drept 

de proprietate. 

4. Societatea nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi.  

5. … … … 

6. … … 

7. … 



3 

 

 

……. 


