Societățile din grupul KARAN acordă consultanță şi efectuează SERVICII
ULTERIOARE ÎNFIINŢĂRII PERSOANELOR JURIDICE:
▪ Modificarea actelor constitutive.
▪ Schimbarea sediului social.
▪ Modificarea

/

înregistrarea

componenţei

ORGANELOR

DE

CONDUCERE ŞI CONTROL.
▪ Obţinerea

REPREZENTATIVITĂŢII

organizaţiilor

sindicale

sau

patronale.
Societățile din grupul KARAN acordă servicii de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare

- prin avocaţii colaboratori, ulterior ÎNFIINŢĂRII FIRMEI

dumneavoastră, după cum urmează:
▪ RECODIFICARI ale obiectelor de activitate ale societăţilor comerciale
conform noului Cod CAEN.
▪ Obţinerea ştampilei societăţii, a cărţilor de vizită, a documentelor necesare
desfăşurării legale a activităţii (Registru unic de control, Registru
salariaţi, chitanţiere, facturiere).
▪ Obţinerea oricăror AVIZE ŞI AUTORIZAŢII necesare începerii şi/sau
continuării activităţii (P.S.I. - Prevenirea şi stingerea incendiilor, I.T.M. Inspectoratul Teritorial de Muncă, MEDIU, D.S.V. - Direcţia Sanitar Veterinară, D.S.P. - Direcţia de Sănătate Publică), aşa cum sunt acestea
cerute de lege.
▪ Completare dosare în vederea semnării contractelor de furnizare de
UTILITĂŢI - Energie electrică, Energie termică, Gaze naturale, apă şi
canal, ridicarea deşeurilor..
▪ Întocmirea dosarului de angajator şi depunerea acestuia la ITM

▪ Întocmire dosar luare în evidenţă de către Casa de Asigurări de Sănătate.
▪ Înfiinţări de FILIALE, SUCURSALE, PUNCTE DE LUCRU în Bucureşti şi
Judeţul

Ilfov, inclusiv consultanţă pentru obţinerea avizelor sau

autorizaţiilor necesare.
▪ Schimbare certificat înmatriculare în urma modificării atributului fiscal
sau a altei modificări survenite.
▪ Preluarea unei societăţi.
▪ Adăugare de noi obiecte de activitate.
▪ Majorare de capital social, cu numerar sau în natură.
▪ Diminuare de capital social.
▪ Schimbare denumire firmă.
▪ Schimbarea formei juridice a unei societăţi comerciale.
▪ Cesiune de părţi sociale (adăugarea sau excluderea unui asociat sau
acţionar în / din firmă).
▪ Numirea sau revocarea unui administrator în / din cadrul firmei.
▪ Declararea obiectului de activitate principal.
▪ Declarare sau extindere a obiectului de activitate secundar.
▪ Suspendarea activităţii unei firme pentru o perioadă de maxim 3 ani.

Societățile din grupul KARAN acordă ASISTENŢĂ JURIDICĂ PERMANENTĂ
pentru:
▪ Conceperea, redactarea şi verificarea CONTRACTELOR indiferent de
natura lor.
▪ Întreprinderea demersurilor legale judiciare şi extrajudiciare pentru
RECUPERAREA CREANŢELOR COMERCIALE.
▪ ANULAREA actelor sau a contractelor.

▪ Conceperea şi tehnoredactarea ACŢIUNILOR ÎN JUSTIŢIE - indiferent de
natura lor.
Asigurăm

reprezentarea

- prin avocaţii colaboratori ai firmei - în faţa

Instanţelor de Judecată şi a Autorităţilor centrale şi locale.

