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SOCIETAŢILE COOPERATIVE. . 

Intovărășirea cu scopul de a să ajuta prin sine, netă-. 
găduit, că este cel mai bun mijloc pentru cei ce -urmă- 
resc îmbunătățirea sortei lor. Poporul român, în înţelep- 
ciunea lui, a sciut, căntând întovărăşirea puterilor, să dea 
tovărăşiei cel mai potrivit înţeles: 

Unde-i unul, nu-i putere | 
la nevoi şi la durere; - ' 
Unde-s mulţi, puterea cresce, | 
iar duşmanul nu sporesce, 

Tovărășia are ca ţintă, respectând libertatea și bu- 
nul fie-căruia, să caute mijlocele cele mai ușdre şi cele 
mai la îndemână pentru îmbunătățirea stărei tuturor. 

Mulțumită tovărăşiei iai naștere cele d'intâi capitaluri 
ale celor nevoieşi și tot mulțămită ei, omul se hotărăsce 
să economisescă. Incepi a păstra atunci când ai destulă 
voință ca să te supui unei reguli, unei discipline; iar o! 
disciplină pe care şi-o impune omul singur nu -poate da 
de cât folâse. Ea este punctul de plecare al bunei stări, 
mulțămită ei se așază “în casele acelora ce n'aă de cât! 
produsul muncii lor pentru a putea trăi, liniscea, siguranța 
și încrederea, în locul grijelor de tot felul. Și pe când - 
cele dintâi te ridică, cele din urmă te dobsră. o 

Dreptul de întovărășire este un drept firesc pe care 
omul trebuie să-l pâtă săverşi fără: piedici, : Ori-ce cetă- 

:.țean, cu voia lui, se pote întovărăşi cu alţii, întru cât 
tovărăşia, căreia aparține, nu aduce pagube societăţei şi 
nu atinge pe cei ce nu: fâc parte dintr'însa. Singur statul 
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pote interveni de câte ori o: tovărășie S'ar părea pericu- - 
„l6să fie prin scopul ce urmăresce; fie prin faptele: sale. 

La noi simțul de tovărăşie. fiind abia în' fașă, să cu: 
vine, Chiar! spre; folosinţa. obştescă; s să obicinuim lumea Și . 

„mai ales pe cei săraci cu simțul de asociaţiune Și mai 
cu semă cu mănuirea capitalurilor, cu practica negustorescă, 
cu rostul și orânduiala întreprinderilor . în devălmășie. 

. Trebue să căutăm cu tot dinadinsul a deprinde pe”: 
român să-şi făcă afacerile singur, făcând tovărăşii cu sco- 
pul de.a lucra în devălmășie. : a 

a LX * 

Societăţile cooperative de pr oductizne nu surit alt- -ceva. 
de cât întrunirea mai multor muncitori, 'care- și pun eco- 
nomiile și munca lor în scopul de a întreprinde: împreună 
o: afacere, o meserie Gre-care. Fi. își vind singuri produ- 
sele. lor şi ia parte și la câştig şi la pagubă. 

| Mulțumită acestor societăți cooperative, c câștigul între- 
prindătorului, adică al aceluia care miijlocesce între capi- 

„tal şi muncă, rămâne tot în folosul producătorului. 
- Aceste tovărășii reușesc de regulă acolo, unde nu să 
cere un capital prea mare, nici un mare număr de aso- 
ciați și nică o prea grea diriguire anumită... . - 

. Ast-fel de societăți cooperative să.pot înființa de me- 
seriași „de ex. „pentru: o producțiune comună, să pâtă a- 
_junge să economisescă şi ast-fel să- ȘI potă cumpăra unelte 
sau instrumente mai perfecţionate, să-și potă cumpăra marfa. 

“mai €ftin şi cât se va putea mai de la mâna întâi, etc.. 
In alte țări ca Germania, Elveţia, Anglia ȘI Danemarca, 

cooperativele de producţiune ati luat 6 mare desvoltare: 
în ramura agriculturei şi a industriilor agricole. 

, 
* 

Cooperativele de. credit sunt tovărășiă î în care depunerile 
să fac din economiile muncitorilor, Aceste Societăţi ai 
Chemarea - principală de a împrumuta pe fie-care asociat. . 
cu garanția. 'solidară a altor doi membri. din: Societate.
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Statutele. acestor Societăţi, care. să „mai zic.și Bănci 
populare, arată suma ce trebue 'să depună fie-care membru » s&ptămiînal, lunar sati după voință şi putință, -In schimbul 
fie-cărei depuneri i-se eliberează o dovadă. Sa 
“După un timp Ore-care, un număr hotărit de dovezi dai! dreptul la o acţiune. Fie-care asociat ia parte la cîștigul 

Şi paguba ce a avut Societatea în raport cu depunerile, 
ce a făcut. | De 

Chemarea acestor Bănci populare este ca să adune eco- nomiile claselor muncitore pentru a le întrebuința la: ope- rațiuni făcute tot în folosul lor. ; a Sa Capitalurile asociaţilor fiind date cu împrumut tot lor, cu dobindă' eftină, prin acest mijloc cămătarii sunt înlă- 
“tura... Sa e . SI | De multe-ori Băncile populare primesc ca garanți și 
persne solvabile străine de. Societate. Este bine însă :ca primele operaţiuni ale unei Cooperative de Credit, să se: facă cu garanţia. solidară a altor doi membri societati, 

_ acesta fiind cel mai sigur mijloc pentru înmulțirea mem- brilor societăţii. - ME Ma a „In aceste bănci populare sunt fixate chiar depunerile, . arătindu-se în statute suma cea mai mică și cea mai mare! 
„ce să pote depune. Acesta, de temă, în casul din urmă, 
ca nu cum-va cămătarii să-și - împrumute banii prin 'mij- locul Societăţei, a 

_ „De ast-fel de societăți se simte mare lipsă în țara nostră 
fiind-că, la noi, “nui de loc democratizat creditul, Ţăra- 
nul, lucrătorul și micul meseriaș sunt cu totul lipsiţi de 
credit, şi cînd, din întîmplare îl- capătă, apoi, pe lângă că . nu-l întrebuințeză în scopuri de producţiune, dar îl Şi plă- 
tesce forte scump, dacă nu-l plătesce chiar cu lucrul ce-a amanetat. - Ă ÎN - “ po. 

Cooperatizele de consumaţiune să bascză pe următorul 
principii: omul fiind nevoit să cheltuiască în fie-care zi - O sumă anumită pentru trai, ar putea economisi - mult



dacă ar găsi mijlocul să-şi procure «cu mărunțişul» lu- 
crurile de care are nevoie, Cunipârându- le cu Prețul cos- 
tului <în mare». 

Pentru a deslega acestă problemă, este destul să poți 
"cumpăra cîn mare» pe bani gata, diferitele mărfuri tre- 
buinci6se ca: tot felul de băcănii, zahăr, cafea și alte. 
mărfuri şi să le vinzi cu mărunțişul la societari, tot pe 
bani gata și cu același preţ ca și comercianții. Folosul ce 
l-ar fi-avut mijlocitori, să împarte la sfârşitul fie-cărui an, 
saii la fie-care 6 luni, între: asociați potrivit cu cumpără-: 

„turile ce s ai făcut, ă 
Scopul acestor societăţi este înlăturarea mijlocitorilor, 

"a intermediarilor, mai bine-zis, și ast-fel să dea putinţă 
consumatorului să- ȘI. cumpere cele trebuinciose traiului 
mai eftin ; iar meseriașilor să le înlesnească aproviziona- 
rea cu material prim de a dreptul de la producători. 

Rostul și orânduiala acestor tovărășii sunt ceva mai” 
grele ca a celor două de la început. 

Din cele spuse vedem că asociațiunea este una din cele 
mai puternice puteri de care dispune astă-zi omenirea. Ea 
ni se arată: sai sub forma întrunirei. capitalurilor mari 

„pentru scopuri comerciale sai industriale, sati supt forma 
societăților cooperative, adică unirea capitalurilor cu munca 

„ saii-numai a capitalurilor singure. De cea mai „mare în- 
semnătate și mai cu samă pentru nevoieși, sunt tovără- 
şiile de credit, pentru că prin ajutorul lor să pot ajunge 
la mai multe scopuri. Omul să învaţă a fi prevăzător, stă- 
ruitor, a cun6ște valârea banului și folosul lui când îl ai 
la timp pentru a-ți cumpăra cele trebuinciose fie casei, 
fie muncei câmpului, fie meseriei ce ai,



SOCIETAŢILE ECONOMICE IN SATE 
, —— 

Pote că aţi auzit, iubiţi săteni, că în mai multe părţi ale 
Olteniei n6stre s'a răspândit infiinţarea de tovărăşii să- 
tesci pentru strângere şi păstrare de bani la o laltă; pentru 
împrumutare din ei la nevoe saii pentru câştig, întovără- 

_şiților mai lesne, iar celor-alți cu Gre-care dobândă. 
Tovărășiile acestea aii mers la inima sătenilor, căci at.- 

gustat din folosința lor; de aceea ele se îmulţesc vedănd 
cu. ochii și călduros sunt cerute și în alte părți. Așa este 
fapta bună: toți o vreaă şi o fac când îi pricep folosul. 
Dar mai cu semă în aceste grele vremuri de lipsă a ba-. 
nilor, chiar la cei mai înstăriți. se simte nevoie. 

Nu e vorbă, că în alte țări, mult mai sărace ca a nâstră, 
cu ce credeţi că a fost vindecată „Sărăcia din sate, dacă 
nu Cu asemenea tovărășii. de strângere, depunere. Şi îm- 
părțire a banilor? - , | 
“În adevăr, sătenii din străinătate înainte de a avea: — 

tovărăşii de păstrare şi folosința banilor, — de asigurare 
contra nenorocirilor ceresci, — de cumpărare Și vindare i îm- 
preună a produselor lor săteneșcă, de îmbunătăţirea vitelor 
şi a culturei pămentului, — de împreună luminarea și îna- 

. vuţirea minței și a inimei din biblioteca satului, o duceaii greă. 
Inainte de tote aceste tovărăşii „spre binele moral şi material 
al lor, şi acolo sărăcia, viţiile și nesciinţa bântuiaiă amarnic 
satele ; și acolo locizinţele; lor eraii vrednice de plâns, hrana 
era cât se pâte de neîndestulătâre Şi prâstă, îmbrăcămintea 
lor era jerpelită, munca r&ă făcută, din care causă viaţa le 
era aprope de nesuferit, amară. |
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Cu tâte acestea, tovărășiile au. schimbat - ca prin minune 
„totul, răsădind în satele țeranilor ce le-ai înfiinţat : — îna- 
-xuţire, "belşug, veselie, demnitate, vi iaţă lungă, în sfârşit o 
lume nouă, harnică,. biruitore în lupta vieței, servind de 
pildă tutulor cu traiul ei. 
„Vremurile prin 'care trecem sunt pline de. greutăţi, "de 

- lipsuri; de nevoi.. Alte :neamuri.. se pregătesc mereă în 
meșteșugul de a trăi. Ele ştii a scoâte lapte din piatră ; aur 

şi argint din pământ. Dar taina: spornicei lor, a bărbăţiei 
lor, ştiţi în ce stă ? Tocmai în aceste tozor dșii! Le-au 
trebuit de pildă bani mulţi, cu dobăndă mică ŞI la timp? 

Ei S'aii întovărăşit adunând. la o laltă prin cotisații mi- 
cilelor: economii; vărsând în aceia-și pungă sumele strânse; 
dând în păstrare casei de tovărășie bani ce-i avea ascunși, — | 

"ca de aci, prin împrumuturi trebuinciose propăşirei mese- 
„riilor lor, să se ridice! zilnic, să se: desăvârşească mereii; 
luându-se la întrecere cu născocirile, meșşteșugurile și măes- 
triile celor dintâi, din lumea streină. . -. 

Prin tovarăşii sătenii Nemi, Olandez, Danezi, Belgieni 
etc. ai îmbunătăţit până acolo, rasele vitelor, că pentru pră- ” 

. Silă, pentru îngrășare, pentru transport, vitele or sunt model. 
Tovărășia a mers mai departe: a strâns. laptele dintr'un 

întreg sat la o laltă, .l-a- fabricat în renumite brânzeturi 
şi unt pe care l-ă trimis a-l vinde cu preţ îndoit pe pie- 
ţele oraşelor din alte ţări. 

Tovărăşia ast-fel a lucrat lâna și părul în stofe și haine, 
-aii preparat carnea și pieile, le-a -vânduţ vitele - de vii cu 
mare câştig. Tovărășia a asigurat vitele de mortalitate și 
„apoi pe prețul lor a împrumutat bani. 5 

Tovărășia s'a pus a îngrășa pământul cu gunoi anunie 
pregătit, cu semânță pe ales, cu mașini minunate, ajun- 
gând a produce de atâtea ori.mai mult, nai bun şi mai! 
eftin dupe dorință .şi tocmai la timp! “Tovărăşia țăranilor 
Streini "i-au ajutat'a produce cele. mai bune cereale, cele 
mai: gustâse fructe, cele mai alese . vinuri, cele: mai cău-'- 
tate legumi de grădinăric. i !



Tovărăşiile sătenilor Prusieni, Germani, ai atâtea bănci 
populare, atâtea "credite, că : sumele strânse - se ridică la 
sute de . milione, începând . a împrumuta sume. mici, cu 
termene scurte, cu dobindi abia 2, 3 şi 4 la sută ŞI ridi- 
cându-se a împrumuta, Sume mari cu termene lungă, plă- 
tite prin. anuităţi, pentru mari întreprinderi, Da 

Tovărășiile acestea ai ajuns'a-i da întovărășitului doc- 
torii, doctori, moşe, cheltueli de înmormântare, zestre co- 
piilor, până şi. chiar a-l plăti şi de. dăjdiile fiscului. Tovă- 
Tășiile acestea dai membrilor lor până și advocaţi, ingi- 
neri, -architecţi, etc. a 

Așa dat marele meșteșug de ridicare, de luminare,. de 
: înavuţire, de însănătoşire, de întărire a neamului, sa gă- 

sit la popârele luminate a Ji tovărăşiile. Iată. de ce ne-am 
dis şi noi: Pentru a birui nevoile vieţei, a împăca tre- 
buințele traiului, tu sătean: român, ca să fii un bun con- 
tribuabil, un bun creştin şi român, trebue să-ţi cauţi scă- 
parea în asemenea tovărăşii. Nu .vom ține piept. bărbă- 
tesc streinilor. ageri şi isteți de cât. în tovărăşia alor noş- 
tri. Nu .vom schimba coliba în casă, robia. muncei în 

„muncă „cu spor, traiul ce-l ducem în: altul mai fericit, nu 
vom .putea fi în rând cu cei harnici, nu voni-avea o viață 
lungă și bună, nici copii bine crescuți, nici belşug în tote, 
nici gospodărie de fruntaşi de cât numai în: tovărăşie, 

- Haide să o facem dar. Să începem insă cu-cele mai uşore, 
“că .treptat și. sigur să ajungem pe aceia ce ati început a 

se. orândui înaintea nâstră.. aaa 
“Am găsit nimerit și uşor a începe mai. întâi cu socie- 

tăţile economice în sate, căci cele cooperative cer la început 
forme multe, felurite, care cer Ore-care învățătură ŞI age- 

“rime de minte, — cer a. depune de „odată cel puțin a 
„zecea parte: din capital ca să pâtă .să începă a „merge 

înainte, lucru cam grei în sate. Forma „cooperativă mai 
cere şi 6 populaţie mare şi o trecere mai însemnată, =: îm- 
prejurări care se- potrivesc mai mult orașelor. Nu coope-. 

-rative dar, ci de o cam :dată societăți zise economice, care
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ai formalităţile cele mai simple, care se pot începe cu un 
capital cât de mic, a depune fie-care membru de la 0.50 
b. în sus, cum ar fi de ex. o bancă populară prin coti= * 
saţii fie cât de mici, unde să se depună sume şi pe un 
termen mărginit; unde să se dea în păstrare ori-ce sume; - 
de unde să se facă împrumuturi cu cea mai mare înlesnire, 
unde trebuințele să fie împăcate cât se pote de repede, ca- . 
măta să fie stârpită, temelia înfrățirei să se prindă pe ne- 
simţite : o cale nouă pentru minunatele tovărășii arătate 
mai sus, sub titlu de cooperative, să fie mai din nainte pregătită. 

Tovărăşiile economice aii prins în tâtă Oltenia și în . 
alte locuri, ai: fost cu iubire înbrățișate de săteni, şi 
înţelesese și puse in practică cu o dâosebită isbândă. Cereri 
din tâte părţile țărei, ni se fac de statute, de instrucțiuni, 
cum ar trebui înființate. Marea greutate, problema era să 
scim, care soi de societăți să potrivesc trebuințelor n6stre la 
sate, și acesta am deslegat o cu forma: societăților econoinice, 

Cine a urmărit în revista «Ședătorea Sătenului» şi chiar 
«Albina», a putut vedea din dările de.seamă, cum felul 
societăţilor . economice a fost cel mai priceput între să- 
teni. O dată lucrul acesta hotărât, urmedă acum a doua 
parte a luptei nâstre. 

Pentru respândirea acestui fel de societăți economice! 
în sate, cât mai repede şi ori unde, este trebuinţă de o 
anume sfătuire. Cum se începe a se întemeia o socie- 
tate? Cum se urzesce ea? Cum se închiagă ? Cum va pu- 
tea să funcționeze? La tâte aceste întrebări r&spundem 
prin: «Călăusa disă a societăților economice». In călăuza 
nâstră vom lămiari tote. Vom respunde la tote întrebările, 
la tâte greutăţile ; ast-fel ca. ori-cine va avea puţină bună- 
voinţă şi răbdare, citind cu luare -aminte sfatutele, va pri- 
"cepe uşor formarea societăților economice, și chiar coope- 
rative. Cu acesta credem a ne fi îndeplinit c o mare e datorie 
către n&mul nostru. . 

Dar firesce, pentru. a dobandi resultatul practic în în- 
ființarea societăţilor economice la .sate, să mai cere în a-
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fară de buna-voință și răbdare, multă tragere de inimă, o 
caldă iubire de nem şi simțimentul apostolatului, care pen- 
tru isbânda ideii, tâte le sufere, tâte le îndură, tâte le 
rabdă. Și de sigur România rurală va fi având asemenea 
apostoli, care nu vor da înapoi din faţa nici unei piedici, 
numai ţinta să şi-o atingă. 

Nu e nevoe dar a mai recurge la patriotismul /unină- 
„torilor din sate, chemarea apostolică, ce deja preotul o 

are o dată cu darul s&i de dragostea pentru semenii săi, . : 
a fruntașilor ţărani, căci credem, că cu toţii sunt pătrunşi 
de acea frumâsă dorinţă și cu toţii vor fi încredințați, că mân- 
tuirea economică a ţării stă în orânduirea sătenilor în socie- 
tăți și alte aședăminte care îi va putea ridica. Marea mul- 
țumire a sufletului nostru e de a vedea că semânța arun- 
cată s'a prins şi că, deci, rodul nu va întârzia a răsări în- 
sutit în marele ogor naţional. 
„Nădăjduim asemenea că vom fi ținuți în curent cu 

mersul crescând al înființărei societăţilor economice, ce- 
rendu-ni-se ori-ce lămuriri, ori-ce amănunte, folositâre 
aședărei pe temelii sigure a societăților nâstre economico- 

„culturale. , | 
Ori-ce apostolat cere jertfe, mai vîrtos acelea ce să fac 

pentru ridicarea şi orânduirea poporului, de acea nimeni 
“să nu să aștepte, că, nisce asemenea asezăminte să în- 
temeiaqă uşor şi merg a funcţiona și mai ușor. - 

Cu tote acestea, în Streinătate, numărul celor ce se ocupă . 
cu întemeierea băncilor populare de tot felul e fârte 
mare; din luptele și suferințele ce încercă, îndemnându-se 
și mai mult ca să lupte, Și merg, cu lupta până la „desă- - 
vârşita isbândă. o - 

Credem că, asemeni suflete măreţe se vor găsi 'şi în 
mijlocul poporului nostru, pentru ca lucrarea începută de 
noi să fie dusă până la capăt: 

Imprejurările grele prin care trece scumpa n6stră țară, | 
„crisele cumplite ce ne bântuie, sunt: mai puternice de cât 
ori-ce dovezi am mai aduce în sprijinul spuselor nostre.



  

Dacă altă dată înființarea societăţilor economice în sate 
ar fi fost o. dovadă de drâgostea de neam, astă-di însă lu- 

” - crarea acesta .este o.mare.: Și o sfântă datorie de consciință 
pentru tot românul luminat, ce-și. iubește neamul și crede ” 
în viitorul: 'românismului.. Să ne punem dar cu toţii la lucru, 
că vom isbuti, să jertfim o parte din. timp a pregăti marea. 
oştire „econoniică; sătenimea nostră, ca diua «marilor încer- 

-Cări, să ne. găsească uniţi, pregătiți . cu armele vremurilor 
-noui, pentru, a, putea: primi-marea “luptă a altor neamuri 

ȘI a remâne Diruitori: în. vechiu: -ne. cămin. străbun, 

f
s
.



„FORMULĂRELE SOCIETĂŢILOR ECONOMICE 
  

STATUTELE 

i Societăţei de împrumut și păstrare -. .. ; d 

din comuna ai Pasa: - județul: . a. 

TI = DENUMIREA ȘI ScoPUL SOCIETAȚEI 
Art, 1: — Se înființeză în comuna ..: plasa. .... 

judeţul ea. o societate de împrumut ŞI păstrare cu 
numele... ” Art, 2. — Durata societăţei va â de . . .2) ani, cu înce- 
pere dela ........şipână la... și cu fa-' 
cultatea de a'se putea prelungi prin votul adunărei ge- 
nerale. Sediul societăţei va fi în comuna 

plasa .... . judeţul : i 
Art. 3, — — Scopul societăţei este de a -forma un „capital 

prin cotisaţiuni lunare care va servi la împrumutarea mem- 
brilor societăţii. și a altor persone afară din sânul ci când 
capitalul va permite. . . 

e 

IL. — Caprratui, 

Art, 4. — Capitalul societăţei se conipune: din cotisa- 
țiuni lunare, din sumele, depuse spre păstrare și fruciifi- 
care, din fondul de. reservă și din. alte darură ce s'ar face 
„societăţii. _ 

Art, 5. — — Setsaţunea lunară va fi de la 50 bani în sus 

  

1) Numele 'societăţei ce ?i-se va da. 
=) Societatea se pote înființa 5,:10, 15 sau 20 ani.
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plătită la începutul fie-cărei luni. Aceste cotisaţiuni se pot 
depune și îri total pe întregul an, saii pe mai multe luni 
d'odată. Fie- -care membru la intrarea sa în societate, "i se 
va da un livret sati cărticică, în care se vor trece sumele 
depuse, cum și interesele sai dividendele cuvenite la fi: 
nele fie-cărui an. In cas de perdere-a livretului, membrul 
este dator a publica anularea . lui şi apoi “i se va libera 
un duplicat. 

Art. 6. — Fie-care membru al societăței va pai la în- 
ceput odată pentru tot-d'a-una, o taxă de înscriere de doi 
lei, pentru acoperirea speselor de fondaţiune, i iar exceden- | 
tul va” trece la fondul de reservă. - 

III. — FonDUL DE RESERVĂ 

"Art. 7, — Fondul de reservă se compune din 5%, din 

„beneficiul net, din taxa de înscriere și din amendile apli- 

cate membrilor, cari. vor întârzia cu plata cotisaţiunilor 

cum și debitorilor restanți cu plata împrumuturilor. 

Art. 8 — Acest fond este proprietatea membrilor socie- 

tăței şi va servi la acoperirea perderilor întâmplătore din 

capitalul societăței și la asigurarea unui beneficii de 3%/, 
societarilor potrivit art. . . . 

IV. MEMBRII SOCIETĂȚEI 

Art. 9. — Pote face parte din societate ca membru 

ori:ce locuitor român fără deosebire de sex și de etate, 

care va îndeplini condițiunile art. 5. Femeile și copiii nu. 
pot vota de cât prin representanții lor (soți, părinți şi tutori). 

Art. 10 — Membrii mai pot fi ori-ce locuitor și din alte - 
comune, cari se vor conforma condiţiunilor din statute, 

având dreptul a se retrage cu întregul lor capital, când în 
comuna lor se va forma o asemenea societate. 

Partea de, beneficiă, care li s'ar cuveni. la capitalul lor 
nu se va putea libera, de cât după încheerea .socotelilor 
de. la finele anului.
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Art. 11. — Ori ce membru la înscrierea lui în societate 
este obligat să plătească o taxă de înscriere conform art. 
6, să subscrie statutele originale și să se conformeze dis- 
posiţiunilor. lor. 

Art. 12. — Fie-care membru este dator a-și plăti cotisa- 
ţia de la 1—15 ale fie-cărei luni; iar în cas de întârziere 
va plăti la suma cotisaţiilor restante o dobândă de 12%, 
pe. an. In casul când întârzierea va fi mai mare de cât 
un an, va perde dreptul de membru, rămânând numai de- 
positar, fără drept la dividende. Capitalul "i se va restitui 
la liquidarea societăţei, impreună cu profitul cuvenit până 
în diua când a încetat cu plata cotisaţiilor. 

Art. 13. — Fie-care membru garanteză numai cu suma 
depusă în societate pentru ori-ce obligaţiuni ale socie- 
tăței. ” 

Art. 14. — Capitalul depus în societate de fie-care mem- 
bru nu-l va putea retrage de cât la liquidarea societăţei 
şi numai după ce-și va achita tote datoriile și angajamen- 
tele ce are față: de societate și dacă capitalul săi nu va 
ajunge, restul se va plăti de garanți. 

Art. 15.— Inceteză de a fi membru al societăţei: 
«) Prin permutare în altă comună; 
b) Prin morte; 

c) Prin escludere. 

Art. 16 — Membrul care sar dovedi că lucrâză fățiş sai 
pe ascuns în contra intereselor societății, pâte fi esclus 
din: sânul ei după cererea a cinci membrii şi cu aproba- 

"rea -adunărei generale, care va decide prin vot secret. 
Art. 17. — Membrul esclus n'are drept la fondul de re- 

servă şi nu-şi pote ridica capitalul, de cât la liquidarea so- 
cietăţei cu beneficiul cuvenit numai până în momentul es- 
cluderei. 

Art. 18. — In cas de morte a-uhui membru şi în casul 
când moştenitorii săi legali nu voesc a continua cu de- 
punerea cotisaţii, capitalul se pote retrage, însă numai 
după închiderea socotelilor de la finele anului. -



Au V.— OPERAȚIUSILE SOCIETĂȚEI - 

Art. 19. — Societatea va face următore operațiuni: . E 
«) Primeşte “capitaluri spre păstrare şi “fructificare „cu 

dobândă de 6% pe an. ” 
0) Acordă : împrumuturi persânelor solvalbile” ŞI. cinstite 

dând preferinţă membrilor. societăţii: J | | 
c) Acordă împrumutură : "membrilor săi până la 'concu- 

„rența sumei de. 70%/, din capitalul depus contra unei po- 
lițe. cu singura semnătură “a împrumutatului, iar. pentru: 
Sume mai mari, se.va cere garanţia a cel puţin două per- 
s6ne solvabile din societate. -.: ae i 
-d) Când persâna adusă ca garant la un împrămiut este 

Şi membru în societate, ea nu -va putea . garanta pentru 
O sumă mai mâre de cât 70% din capitălul ce va avea. 
la acea “dată în societate. 

„€) Personele care nu sciii carte, pe lângă indeplinirea - 
„condiţiunilor de mai sus, vor trebui să-şi autentifice actul 
"de împrumut de către autorităţile în drept. - 

7): 'Lermenul de împrumut, va fi de. la trei şi şese - “luni, 
” remânând la „aprecierea consiliului de administraţie, de a 
admite sai nu prelungiri: Asupra imprumuturilor. « se pot 

“primi și aconturi. : 
__&) Dobenda cu care împrumută societatea se hotărăsce 
de o: cam dată la 10% pe an pentru membrii,” iar pentru 
persâriele străine la 12% pe an. " 

“Î) Sconteză poliţe cu cel puţin 2 (dou&) semnături sol- 
vabile, precum și. mandate publice. = - 

2) Imprumută pe ămanet de efecte -publice, garantate . 

de stat, precum și pe acţiuni -ale diferitelor societăţi le- - 

gal constituite și: admise lă cota bursei, cu -un scăzământ 
de 10%/ pentru bonurile publice și 20%/ pentru. acțiuni.. 

k) Acordă împrumuturi pe hipotecă în primul: rang pe 

termen de cel mult 2 (doi) ani; va lua însă hipotecă în 

ori-ce râng pentru garantarea încasărei sumelor deja îm- 
prumutate. . ! -
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I) La ori-ce împruratat societatea “și va lua dobânda 
înainte, iar în casul când un împrumut se va achita în- 
nainte de termen, dobânda nu. se restitue. La cotisații şi 
la sumele depuse spre păstrare şi fructificare, nu se plă- 
tesc procente de cât după o lună de la „data depunerii: 

VI. — ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚEI 

Art. 20. — Societatea se conduce : 
- a) De adunările generale; .. 

0) De Consiliul de administraţie ; ; 
c) De Comisiunea de control. Ma 
Art. 21. — Adunările generale sunt ordinare şi extra- ordinare. 

| 
Art. 22, — „Adunările generale ordinare se convâcă de 

către președintele consiliului de administraţie odată pe an- 
cel. puţin cu 15. dile înainte de diua hotărâtă pentru ţine- 
rea adunărei. Convocarea se face prin avise la domiciliul 
membrilor, în cari li se va arăta și ordinea de di. Aceste 
adunări se vor ţine în prima Duminecă alune. . . .. 

Art. 23. — Adunările generale extra-ordinare : se pot 
convoca: 

le) De către consiliul de administraţie sati în urma unei 
isiuni a comisiunei de control. | 

-b) De un număr de „membrii, cari represintă una a pa- 
tra (/,) din' capitalul versat -până la acea dată și cari 
sunt înscrişi de cel puţin G luni ca membrii în societate, 
și ait urmat regulat cu plata cotisațiunilor. | 

'c) Ori de câte-ori vor fi cestiuni, cari reclamă o ime- 
diată resolvare.: 

- Art. 24. — Adunările generale ordinare şi extra-ordinare 
se vor presida de către președintele consiliului de admi- 
nistrație, iar în lipsa acestuia, de un președinte ales din- 

“tre membrii presenți. Inainte de a intra în ordinea de di 
“adunarea generală delegă un ș tan are va: dresa + pro: 
cesele verbale. ZNDL 2500 

Coma Ca o 
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Art. 25. — Adunările generale ordinare pot lua decisiuni 

valabile, când numărul. membrilor presenți va fi cel puţin 

1/» plus unul din numărul total al societarilor cu drept de 

vot, Aceste adunări 'se ocupă cu: “ 
a) Alegerea consiliului de administraţie; > 
5) Alegerea comisiunei de control; 
c) Examinarea şi aprobarea “socotelilor pe anul trecut; 

d) Decid asupra raportului: consiliului de administraţie, 
a comisiunei de control și, asupra îmmpărțirei venitului curat; 

6). Cu modificarea. statutelor ; 

JP Cu propunerile făcute de consiliul de administraţie 
și comisiunei de control și.cu ori-ce alte cestiuni referi- 

toare la prosperitatea societăței. 

Art. 26, — Este nulă ori-ce propunere care nu este în- 

scrisă în ordinea de di. - 
Art. 27. — Membrii . consiliului de administrație Şi al 

conraisiunei de control nu pot lua parte la vot: 

a) Pentru aprobarea bilanţului; 

0) Pentru hotărâri în ce privesce răspunderea lor. 

Art. 28. — Tâte decisiunile adunărei generale se trec. 
"întrun proces-verbal, care se va semna de preşedintele 

și secretarul adunărei generale și devin obligatorii pentru 
toți membrii. 

“Art. 29, — Fie-care membru are drept la un vot perso- 

nal și unul ca mandatar (procurator). 
Art. 30. — Femeile măritate şi minorii sunt legal re- 

presintați prin soți, părinți saii tutori. 

VII. — CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Art. 31. — Consiliul de administraţie se alege din sînul 
adunărei generale şi se compune din: preşedinte, un vice- 

președinte și un casier, un secretar și din doi -membrii; 

toți se aleg pe timp” “de”un an, la expirarea mandatului 

pot fi realeși. Da 
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Președintele împreună cu casierul Şi: secretarul conduc 
afacerile societăţei. -: Aa 

Art, .32: — Consiliul de administrație se presideză de . 
„preşedintele său, în lipsă de vice-preşedinte şi în lipsa şi 
acestuia, de către cel mai în vârstă dintre membrii. 

Art. 33, — Consiliul 'de administraţie se va întruni odată 
-pe săptămână ; el.vă putea încă fi convocat de preşedinte 
sati ori de câte ori va fi necesitate. 
„Art. 34. — Consiliul nu poate ține ședință cu mai pu- 

țin de + membrii. 
Art. 35. Decisiunile consiliului se iaă cu majoritate 

“de "voturi; în cas de paritate, votul preşedintelui e decisiv. 
Art. 36. — La fie-care ședință se închee un proces-ver- 

bal, în care “se trec tote “propunerile făcute, hotărârile 
luate și în cas de cerere, opiniunile separate. Aceste pro- 
cese-verbale se redacteză de secretar, şi se semneză de 
toţi” membrii prezenți. . 

Art. 57. — Consiliul represintă societatea în tâte aface- 
rile sale prin preşedinte. EI stabilesce regulamentul de 
operațiuni, resolvă cererea de înscrierea membrilor noui 
în societate, stabilesce condiţiunile de primirea deposite- 
lor de bani, decide asupra cererilor” de împrumut, Îixeză 
gâranţia ce trebue să depue casierul, -formeză budyetu 
cheltuelelor, stabilesce conturile, închee și presintă adu- 
nărei generale, bilanțul anual, hotărând ordinea de di. 
“Art. 38. — Membrii consiliului de administraţie nu pot 

"garanta pentru nimeni la împrumuturile acordate de so- 
cietate. . . î E 

Art. 39. — Preşedintele dirigeză operaţiunile societăţei 
și face tâte operațiunile prevădute la capitolul « Opera-: 
țiuni», în limitele şi cu restricțiunile statutelor, execută- 
hotărârile consiliului şi ia de urgenţă măsurile trebuin- 

„Ci0se — .în interesul societăţei — raportând consiliului în 
ședințele săle. | . 

» Art, 40, — Tote actele resultate din operațiunile socie-
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tăţeă vor fi: semnate de președinte, contra semnate de ca 

Sier sau de secretar. . 

"Art. 41. — Cheile casei de fer se vor ține una de pre-- 

| şedinte şi alta de câsier. Președintele este dator să con- 

state în' fie-care di starea. casei. 
Art. 42. — Casierul este însărcinat cu încasarea cotisa- 

țiilor, liberând chitanțe dintr'un' registru .cu matcă, cu. 

semnătura sa, sait numai a trece suma și în libretul so-- 
„cietarului. El păstreză tote creanțele şi valorile societăţei 

și nu va face nici o plată fără visa președintelui. Este 

răspundător pentru creanțele neincasate din neglijenţa sa. . 

Odată pe săptămână casierul este obligat a întocmi cu' 

secretarul. societăţei o situaţiune de starea. casei, care se 

va presenta consiliului în ședința sa săptămânală de către 
preşedinte. E] nu poteţine în casă numerar mai mult de 500 lei. 

Art. 43, — Secretarul este însărcinat cu redactarea tu- 

tulor acteior de cancelarie, va ţine contabilitatea societă- 
țeă împreună cu -casierul și stabilesce bilanţul anual pe 
care-l supune consiliului prin președinte. 

VIII. — CoMISIUNEA DE CONTROL 

Art. d. — Pentru supravegherea operaţiunilor societăței 
și pentru tevisuirea bilanţului, adunarea generală. alege. 
din sînul ci trei membrii şi doi supleanți, cari formeză 
comisiunea de control şi se aleg pe timp de un an. Ea 

-va 'avea obligațiunea de a inspecta casa şi tâte actele de 
contabilitate, cel puţin odată pe lună. La finele anului 
verifică bilanţul încheiat de consiliul de administraţie, în- 
nainte. de a fi supus adunărei generale. In cas când va 
constata neregularități * în administrarea socictăţei, va con- 

voca de urgență “adunarea generală extra- ordinară pentru 
a lua măsuri. 

IS. — BILANŢUL ȘI ÎMPĂRȚIREA VENITULUI CURAT 
Art: 15, -— Anul social începe de_la .. a. 

Bilanțul se va intocnii odată pe an, la finele lunei. . .- 
< A.
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„ „conform. legei contabilităței și disposiţiunilor legei comerciale. Primul bilanț se va încheia la + ale lungi . 19... i o 
Art. 46. — Consiliul de administraţie întocmesce la finele - anului inventarul general al societăței și închee bilanțul. 

Acest bilanț se va presenta comisiunei de control spre verificare, împreună. cu actele justificative, . cel puţin cu 
cinci-spre-dece dile înainte de adunarea generală ordinară, Art. 47. — Comisiunea de control va face un raport asu- pra examinărei bilanţului. Da o Art. 48. — Consiliul de administraţiune este dator, ca: în cele 10 (dece) dile de la: aprobarea bilanţului, să  depue o copie la grefa tribunalului, alăturând raportul comisiunei . de control şi procesele verbale ale adunărei generale. 

Art. 49. — După aprobare, bilanțul se va publica în ter- men de o lună într'o revistă” sai jurnal. | 
Art. 50. — Venitul curat conform bilanţului, se va împărți ast-fel : | 
5%; fondul de reservă; 

20% pentru crearea unui fond, care va servi la. cum- părarea de diverse mașini Și instrumente agricole, tauri 
de rasă, armăsari, și alte îmbunătățiri în comună; - 

75%, se vor distribui. între membrii societăţei, propor- 
țional cu capitalul fie-căruia, sub numirea de „dividende. Art. 51. — Membrii consiliului de administraţie şi ai comi- 
Siunei de control vor lucra gratuit, până când operațiunile 
societăţii vor permite a li se fixa o plată. 
„Art, 52, — Până când societatea "și va forma, un capital de cel puţin 10,000 lei, dividendele cuvenite membrilor nu se vor plăti, ci se vor capitalisa. Ă 

ză 

„a 
X. — DISOLVAREA. 

Art. 53. -Societatea va putea fi disolvată: 
a) Printrun vot al adunărei' generale;



d) Prin fusiune cu alte societăţi; . . 
„-c) Prin decisiunea tribunalului. . 7 
Când disolvarea va avea loc conform punctelor a și 3, 

consiliul de adminisiraţie va cere de la tribunal ștergerea . 
firmei societăţii. După ce s'a hotărit disolvarea societăţii, - - 

adunarea generală numesce pe liquidatori, cari să pre- 

sintă la tribunal spre a cere înscrierea firmei în liqui 

dare. Din acest moment atribuţiunile consiliului de admi- 
'nistrație înceteză. predând totă averea societăței cu un in- 

ventar liquidatorilor. 

Art. 54. — Produsul liquidărei se va împărți între mem- 
brii societăţii proporțional cu capitalul și timpul. 

Art. 55. — Membrii fondatori nu-şi reservă nici un be- 

- neficiă faţă de cei-V'alți membrii. 
Art. 56. — Când societatea 'și-a format un capital de 

„la 2000 lei în sus este obligată a se transforma în sucie- 

tate cooperativă, pentru a întra în tote garanţiile pretirise 

de codul civil și comercial. 

(Urmeză semnăturile membrilor în " statutele originale). 

  

NOTĂ : Este bine ca după un an saii cel mult doi ani să se trans- 
forme. în societate cooperativă, când se pote să depună a 10-a parte 
şi să îndeplinescă tâte formalităţile pretinse de lege.
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STATUTELE 

Unei Societăţi cooperative de credit şi economie!) 

din comuna ..... plasa ....... județul ....... 

Il. — NUMELE ȘI SEDIUL. 

Art. 1. — Să înfiinţeză o societate cooperatâre de credit 
şi economie cu numele: ...... 

Art. 2; — Sediul acestei societăți este și va fi pentru 
ori şi cine în comuna ....... din plasa Ca... . 
județul .......... în com... 

II. — DURATA ȘI SCOPUL. 

Art, 3. — Durata acestei societăți este 'de 20 ani. Din 
cincă în cinci ani, se pâte admite de adunarea generală, 
retragerea totală saii parțială din capitalul membrilor fon- 
dator, care vor cere. Durata societăței pâte fi scurtă sau 
prelungită cu votul adunărei generale a societăței. 

Art, 4. — Societatea nu înceteză prin mortea, retragerea, 
incapacitatea, interdicția legală saii falimentul. unora din 
societari; ci continuă de drept între cei-Palţi societari. 
(Art. 234 c. com.). ai 

Art. 5. — Termenul de două-deci de ani fixat pentru 
  

1) De şi societăţile cooperative să constitue “mai greii, dar dăm şi 
 statutele și tote formalitățile acestora pentru îndrumarea celor care 
vor voi a le înfiinţa.
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durata” societăței va începe la .:... ale lunei .... 1901. 
Anul societar începe cu 1 Ianuarie și finesce cu 31 De-. 
cembre; Societatea va începe să funcţioneze îndată după 

"autentificarea statutelor și îndeplinirea tuturor formalităţilor. 
Art. 6. — Scopul acestei societăți este:.a) A aduna 'de- 

punerile obligătorii ale membrilor societari sub numele de 
cotisații lunare; 5) A primi tot cu aceleași drepturi, ca co- 
tisaţiile obligatorii, ori-ce sume vor depune membrii fon- 
datori, pe termen limitat. saă cu facultatea de a-i ridica 
după voe; 0) A primi în deposit ori-ce sume pe termen 
limitat sait cu facultatea. de a-i ridica -la trebuință; d) A 
face să se fructifice sumele primite în modul şi prin mij- 
locele prevedute în aceste statute la titlul operațiile so- 
cietăței. 

III. — MEMBRII SOCIETĂȚEI. DREPTURILE ȘI DATORIILE LOR. 

Art. 7. — Membrii societăţei nu poț fi de cât Români, 
creştini ortodoxi de ori-ce sex. 

„Art 8, „— Societatea se compune: din două feluri de 
membri : ii 

a) Membrii fondatori; 
» Membrii depunetori. 

» Art. 9, — Este membru. fondator cel care a votat și sub- 
scris aceste statute şi cei, cari vor'fi admişi în viitor ŞI 

„cari 'se obligă a depune regulat timp. de cel puţin cinci 
ani o cotisație lunară ce 'Şi va fixa însuși la subscrierea 
statutelor sau la intrarea în societate. Aceste cotisaţii nu 
pot fi mai mici de 2 lei. Cotisaţiile se pot. depune şi în 
total pe întregul an, saii mai multe luni de odată. 
"Art. 10, — Este membru depunttor cel care depune ori 

ce sumă spre conservare și fructificare pe: termen limitat, 
sai cu facultatea a-i ridica. după voe. : 
“Art. 11. —La intrarea în societate : oră-ce membru va 
depune la. înscriere :o_taxă de 2 lei. 

Art. 12, — Admiterea posteroră de membru fondâtor în -



29) 

societate să face de .consiliul de administraţie “în „urma 
unei cereri făcute în scris, . i 

- Semnătura din cerere a celor necunoscuți: personal, va 
fi, certificată şi susținută de doi membrii fondatori. Se: va 
dresa proces- -verbal. . Cererile de înscriere cum și de re- 
tragere, vor fi- scrise în întregul lor și semnate personal 
„sai certificate de doi asociaţi în registrul asociaţilor. (Art. 
251 c. c.), 

Art. 13. — Ori-ce membru fondator nu se pote retrage 
din societate mai înaintea împlinirei termenului de cinci 
ani. Acestă retragere se > face cu aprobarea adunărei ge- 
nerale. . » 

Art. 14, — Inceteză de a mai fi membru: €) prin ne- 
răspunderea cotisaţiilor;- /) prin deces; €) prin retragere, 
d) prin excludere şi e) prin strămutare de domiciliă mai 

"mult de dou&-deci kilometri de unde se afla la înscriere. 
Acesta numai dacă societarul '0 va cere. 

: Art. 15. — Membru fondator, care: nu plătesce cotisaţiile 
pe şase luni consecutive i se închide partida și nu are 

„drept la redeschidere de cât plătind sumele din urmă. La 
_Cas contrar capitalul r&mâne în societate fără beneficii 
până la împlinirea termenului de cinci ani,. când dacă nu 
se reclamă de cei în drept în termenul prevezut de art. 
17, se trece" la fondul de reservă. ă : 

Art. 16. — Familiă societarului - decedat pâte ridica de 
la societate din capitalul depus cel mult a treia parte 
pentru acoperirea cheltuelilor de înmormântare. Restul se 
„va libera .celor în drept. Tutela, moştenitorii sati creditorii 
nu pot cere liquidarea partidei unui societar mai 'naintea 
aprobărei bilanţului anual. 

Art, 17. — Cererile pentru. retragere din societate se 
adreseză preşedintelui consiliului de administraţie cu trei 
luni inainte. Admiterea lor în casurile c şi e din art. 14 

„să face de adunarea generală. Ele vor fi satisfăcute în 
"ordinea admiterei şi proporţional cu încasările. . 
Art, 18. — Să. exclude din. societate ori-ce membru” 'do-
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vedit că lucreză contra intereselor societăței și cel care 

cade sub prevederile. disposițiunilor art. 188 c. com.. Ce- 
rerea de excludere:trebue făcută şi susținută de cinci 

membrii fondatori::;ecisiunile se. iau cu vot secret de 

adunarea generală! : 
„Art, 19. — Membrului exclus nu i se liberăză capitalul 

de cât după cinci ani și fără beneficiii. Ii se ridică dreptul 

asupra fondului de reservă. El răspunde de operațiile so- 

cietăței conform art. 189 c. c. 

IV. — AVEREA SOCIETĂȚEI ȘI CAPITALUL 

Art. 20, — Averea societăţei se compune din: 
a) Capitalul social format prin cotisaţii (art. 921 c. c.); 

b) Depunerile facultative; 

c) Fondul de reservă; . 
d) Ori-ce obiecte cumpărate sai donate cocietăței. 

Art. 21..— Capitalul social se formeză gradat din: 

a) Cotisaţiile lunare obligatorii; 
b) Depunerile facultative ale membrilor fondatori și or 

dinari. 

Art. 92. :— Capitalul se fixâză la suma de . .: 

El va putea fi mărit conform art. 224 c. c- 
Art, 23. — Ori-ce societar nu pote avea în societate mii 

„mult de cinci mii lei (aăt. 995 c. c.). 
Art. 24. Fondul de reşervă este averea numai a mem- 

brilor fondatori. El este destinat a acoperi cheltuelile de 

fondaţiune 'şi perderile ce va suferi societatea. Cheltuelile 
de fondaţiune 'se vor restitui fondului de reservă în curs 
de cinci ani. Fondul de reservă nu va fi mai mare ca 

dou sai a treia din capitalul social. Cind va atinge acest 

mâximum va înceta de a mai cresce, iar fondurile menite 

a-l forma se vor da ca dividende. 
Art. 25. — Fondul de reservă se formeză din: 
a) Taxa de doi lei pentru înscrierea în societate; 

U) Zece la sută ce se va lua. din totalul procentelor



după-ce se va scâte: 1) Dobânda capitalului i şi 2) Chel- 
tuelile de administraţie ; 

€)- Din amendele aplicate debitorilor conform art. 34; 
d) Din amendele societarilor conform art. 35; 
e) Din capitaluri nereclamate conform art. 17; 
Art. 26. — Fondul de reservă se administrâză separat. 

Procentele * i-se capitaliseză neatinse. La liquidare fondul 
de reservă se va distribui conform art. 72 din statute. 

* V. — OPERAŢIILE SOCIETĂȚEI 

Art. 27, — Operaţiile societăţei să extind în totă ţara. 
Vor fi preferaţi la împrumut sătenii din comunele cari ai 
societari. 

Societatea acordă la sumele ce primesc spre fructificare 
după trecerea de o lună de la depunere 5 9 şi drept la 

- dividende membrilor fondatori, 6%, fără drept la dividende. 
membrilor depunători. 

Art. 28. — Pentru fructificarea capitalului, societatea 
face următoarele operaţiuni : 

a) Imprumută cu 10 00 pe membrii fondatori ; 
-.0) Imprumută cu 12 9, persânele streine: 

c) Scompteză poliţe girate și cu semnături solvabile, cu 
plata în comuna sai în oraşul. La tâte aceste operațiuni 
să mai adaogă 1/. la sută „comission ; . 

d) Se împrumută pe creditul săi personal sau pe efecte 
ce va avea în portofolii de la alte instituțiună de credit 
din țară; , 

e) Cu timpul şi când capitalul social va permite, se va 
face înlesnire de semințe şi instrumente agricole locuito- 
rilor săteni cum şi alte înbunătățiri. 

Art. 29. — Membrul societar se pâte împrumuta cu 70% 
din capitalul ce are depus în societate, cu poliţă semnată 

„de împrumutat. Dacă nu scie carte împrumutul se face cu 
"act autentic. 

: Art. 30, — Membrul 'societar care se împrumută . peste 
capitalul ce are în societate, cum şi persânele streine să
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împrumută numai cu girul a 1 oră 2 membrii societari; 
care acopăr împrumutul cu 70 0/,. din capitalul; lor... 

La început însă până: ce societarii îşi vor mări - fondul, : 
„consiliul de administraţie e. autorisat: a face - împrumutări 
sub r&spunderea sa, înşă cu gir: solvabil: Ie 

Art. 31. — Membrii consiliului de: administraţie nu 1 Stint 
admiși la gir, de Gre-ce.ei garanteză « cu capitalul lor fon- 
dul social. a tata i 

Art. 32. — Termenul poliţelor va î de trei luni. 
Art. 33. — Procentele se opresc tot-d'a-una înainte. 5 
Art. 34, — Când datoria nu va fi achitată la scadență, 

debitorul pe lângă cheltuielile de urmărire va fi obligata 
mai plăti 2 0, amendă. : 

Art. 35. — Dacă debitorul este și societar și nu să-nvoesce 
a preschimba poliţa nici după protest, să procedăză la 
descărcarea partidei debitorului cu suma -debitată şi o a- 
mendă. Din. restul capitalului se va preleva 10 9% la fon- 
dul de reservă.: 

VI. — ADMINISTRAREA SOCIETĂȚEI 

Art, 36. — Societatea se conduce de: 

d) Adunările generale; E a: 
b) Consiliul de adniinistraţie 
c) Comisiunea censorilor. . 
Societatea va putea avea Și un preşedinte de on6re, 

având” în vedere serviciile aduse societăței de acea per-. 
s6nă. Alegerea sa va fi pe timp de zece ani. Va putea fi. 
reales. i 

Art. 37, — Adunările generale sunt ordiriare și extra- 
ordinare. Adunarea generală extra-ordinară se ține în prima 
Duminecă după a .. Adunarea generală extra-ordi- 
nară se ține în urma decisiunei adunărei generale ordinare 

„a convocărei comisiunei censorilor sai â consiliului de 
„administraţie, * , 

Art. 39. — Convocarea se face prin îngrijirea consiliului
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de administrație, sai a comisiunei censorilor, înscris la 
domiciliji, arătând şi punctele asupra cărora adunarea are 
de desbătut. 

Art. 89. — Pentru-ca decisiunile să fie: valabile, trebue 
ca obiectul lor să fi fost coprins în ordinea de (i a con- 
vocărei, şi să fi fost votate cu majoritatea membrilor pre- 
senţi, dacă societarii ai trecut cu unul de jumătate. La 
cas contrar în aceea di să fixeză diua întrunirci viitâre, 
care va fi adusă la cunoștința membrilor absenți, de către 
președintele consiliului de administrare. Atunci decisiunile 
se iaă cu majoritatea membrilor presențţi. 

Art. 40. — Vot deliberativ îl aă numai membrii fondatori. 
Ei îl exercită personal saii prin procurator. Procurator nu 
pote fi admis de cit un societar. Spre a fi recunoscut; 
trebue să presinte scrisGrea de împuternicire a societarului 
absent, adresată preşedintelui consiliului de administrare, 
Minorii. se represintă prin părinți sai tutori. 

Art. 41. — Membrii depună&tori aii numai vot consultativ. 
“Art. 42. — Nimeni nu pâte să represinte în aceiaşi adunare 

"de cit pe un singur 'asociat afară, de dreptul săi social 
(art. 162 c. c.). Membrii. consiliului de administraţie nu 
pot fi mandatari. . 

Art. 43. — Se cere presenţa a ?/, din numărul membri- 
lor fondatori, când adunarea are să se: ocupe”: 

a) Cu mărirea sau micşorarea capitalului social; 

d) Disolvarea anticipată sai prelungirea duratei socie- 
tăței, şi 

6) Modificarea statutelor (art. 160 c. c.). 

Art. 44. — Adunarea va îi presidată de preşedintele de 

onbre de va fi faţă, saă de președintele consiliului de ad- 
ministraţie, care e de drept și preşedintele societăței, iar 
în lipsa sa de vice- preşedinte. ” 

Art. 45. — Adunarea generală se ocupă: 
'a) Cu alegerea membrilor consiliului de administraţie 

şi a comisiunei censorilor. 
b) Cu mărirea sau micşorarea capitalului social ;
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c) Cu modificarea statutelor; | i o 
d) Cu prelungirea sai disolvarea societăţei Și alegerea 

liquidatorilor ; - 
„ e) Cu aprobarea saii modificarea bilanţului anual ȘI des- 
cărcarea consiliului de administraţie de gestiunea sa; 

Ş) Cu fondul de reservă ; 
%) Cu propunerile! consiliului de administrație sati a co- 

misiunei censorilor relativ la - liniștea și prosperitatea so- 
cietăţei, A 

Art. 46. — Asupra ori cărei cestiuni puse în desbatera 
adunărei generale, dacă voturile sunt pare, preşedintele 

"decide cu votul sti, - - 
„ Decisiunile se. iati prin aclamare sai votare nominală. 
“La alegeri de pers6ne votul este secret. 
Art. qi. — Decisiunile se consemnă în procese verbale, 

în dublu exemplare, semnate de membrii ambelor consilii 
Și „societarii, 'care vor dori. i 

Art. 48. — Adunarea! generală singură este în drept a a 
cere. darea în judecată a consiliului de administrație printr'o 

. delegaţiune din sînul săi aleasă cu. majoritate de voturi,: 
atunci când se va cofistata că s'a- „administrat fondurile: 

- societăţei contra  Statutelor şi a codului de comerciii.. 

VII. — CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

„Art, 49, — Administrarea speciâlă a societăţei. se “face 
de un consiliii de administraţie . ales dintre membrii fon: 

| datori și care se compune: 
0) Un preşedinte administrator; 

d) Un vice-președinte; 
€) Doui membrii; 
d) Un casier. contabil:. 
Primul consilii e cel desemnat. prin presentul statut 

(art. 125 c. c.) și s'alege pe termen de doi ani; Acest con- 
siliă se reînoesce pe jumătate la un. an după ordinea ve- 

N
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chimei. In primul an sorțul decide. Membrii -retraşi pot fi realeşi.. | 
' ” | Art, 50. — Controlarea operaţiunilor în cursul anului e încredinţată comisivnei censorilor, care se compune din: 4) Trei membrii ; ” 

„b) Trei supleanți. , ; 
Comisiunea censorilor salege pe timp-de un an. Cen- sorii aleg pe preşedintele lor. Rudele până la al patrulea . grad inchisiv cu membrii consiliului de adminisrraţie: nu Sunt eligibili (art. 185 c. c). N o _ Art. 51. — Consiliul de administraţie conduce tote lu- Crările și operaţiile societăței. şi represintă societatea în tote afacerile sale, interne și externe prin oră care din membrii sc. : E 

Art, 52. — Consiliul de administraţie e autorisat -a de- cide la trebuinţă mărirea Şi micşorarea procentelor. "Ori- “ce decisiuni se iai cu majoritatea membrilor, cari compun - consiliul de administraţie. | 
Art. 53. — Consiliul de administrație va: ţine ședințe o- dată pe s&ptămână: Joia sai Dumineca de la orele 12— +pimo | a 

“In cas de. paritate decide votul preşedintelui. , "Art, 51. — Consiliul de administraţie va servi gratuit “până ce societatea va acea dece mii lei. Adunarea gene- rală având în vedere prosperitatea afacerilor societăţei, “pote acorda o gratificaţie consiliului de: administrație la „aprobarea bilanţului anual. e 
Art. 55. — Remunerarea consiliului de administraţie se fixeză ast-fel: ee . Din totalul procentelor percepute, să scade procentul "oferit capitalului conform art, 27. Din rest se preleveză 300/, pentru conșiliul de administraţie, care să distribuc ast-fel :. 40%, preşedintelui ŞI vice-preşedintelui după numerul şedinţelor ; e o 

80%. casierului contabil. Sea 
30%; membrilor în proporție cu ședințele.
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Art. 56. — Președintele conduce afacerile societăţei cu 

exacta îndeplinire a statutelor şi a codului comercial. 

„Convocă adunările. Supravegheză ținerea scriptelor de 
contabilitate şi se informeză prin sine însuși de-starea 

casei, . ” E 
Art. 57. Casierul pentru a putea fi ales trebue să fieo 

pers6nă de moralitate recunoscută, exemplară și să dis- 

pue şi de o avere imobilă de cinci mii de lei cel puţin. 

„Art, 58. Casierul e însărcinat cu încasările, "plăţile, cu 
păstrarea creanţelor şi a tutulor valorilor societăţei, cu în- 

casarea la timp a creanţelor și cu facerea protestelor. 

Art. 59. Casierul fiind şi secretarul contabil secondeză 

pe preşedinte în. tote lucrările consiliului. Ține în regulă 

scriptele de contabilitate, îngrijesce de archivă, ţine co- - 
respondenţa și redacteză bilanțele lunare, trimestriale și 

anuale. | 
__ Art, 60. — Casierul nu va putea ține în casă mai mult. 

de 500 lei. Dacă fondul nu se-pâte plasa în împrumuturi 

în cercul societăței, va îngriji a-i pune la o bancă legal 

recunoscută saii îi va transforma în bonuri, 
Art.. GL. — Pentru supravegherea operaţiunilor şi verifi- 

carea bilanţului, comisiunea censorilor va îngriji a-se a- 
plica cu stricteță disposițiunile art. 185—187 din codul 

„comercial cum şi a presentelor statute. a 

VIII. — BILANŢ ȘI BENEFICII 

Art. 62. — Prin îngrijirea consiliului de administraţie, 

cu o lună înaintea adunărei generale ordinare, să for- 

_meză bilanţul anual. 
„EL să trimite spre verificare comisiunei censorilor, care-i | 

obligată a-şi depune raportul la consiliul de administraţie 

cel mult cinci-spre-dece dile de la primire. . 

Art. 63. — Bilanţul şi raportul censorilor va sta depus în
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mod public în biuroul societăței până în ziua întrunireă 
adunărei generale. . 

Art. 64. — Bilanțul anual se va întocmi pe basa codu- 
lui comercial, pentru a cărui redactare corectă și adevă-" 
rată sunt responsabili în mod solidar atât membrii con- 
siliului de administraţie cât şi comisiunea censorilor. 

Art. 65. — După ce adunarea generală aprobă cu mo- 
dificările ce crede de cuviință bilanțul anual, consiliul de 
administraţie e dator ca în termen de cinci-spre- -dece dile 
libere să depue la grefa tribunalului: 

«) Copie după bilanţ; 
W) Un tabloii alfabetic de toți societarii „membrii fonda- 

tori și capitalul fie-căruia; 
c) Un duplicatal procesului verbal al adunărei generale. 
Art. 66. Bilanţul anual se va publica: prin îngrijirea 

președintelui în «Monitorul Oficial», Gazeta..... de pe lângă 
curtea de apel și o revistă, care va fi cea mai răspândită 
în popor. a . 
„Art. 67, — Beneficiul capitalului se calculâză în chipul 

următor: + 

. Din totalul procentelor s "alege: 
a) Dobânda capitalului conform art, 27; 
d) 80%, retribuția consiliului de administraţie conform 

art. 55; ie 

c) Cheltueli de biuroii Și o parte ce se va fixa pentru 
" amortisarea cheltuelelor de fondaţie; _- » 

d) 10%, afectați fondului de reservă conform art. 95. 
Restul se împarte ca dividende membrilor fondatori. - 

IX. DISoLVARE ȘI LIQUIDARE. 

Art 68. — Societatea nu se:pote. disolva mai înainte de 
“termen de cât cu votul adunărei generale, sai dacă a 
cădut sub prevederile disposiţiilor art. 148 şi 191 codul 
comercial.
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„Art. 69. Dacă societatea se disolvă cu decisiunea „adu- - 
- nărei generale, adunarea va numi în acelaş - timp iquida- 

tori, fixându-le și. onorariile. A 
Art. 70. — Liquidatorii vor primi în presența și cu aju-.. 

torul consiliului de administrație un inventar: de totă. ave- 
rea societăţei şi pe care 7] va semna atât liquidatorii cât 
şi consiliul de administraţie ale cărui atribuţiuni - inceteză 
din acel moment art. 231 c. e, i 
Art. 71, — Numirea liquidatorilor se publică prin îngri- 

Jirea liquidatorilor. ' . 
Art: 72. — Atribuţiunilor liquidatorilor sunt fixate prin 

art 219—920. c. c.. Asupra restului din fondul de reservă 
- va decide adunarea generală; când decide și disolvarea; 
dacă trebue distribuit societarilor sai dacă se dă în scop 

„de bine-facere şi anume ce destinaţie i se. dă. 

N.  DISPOSIȚIUNI FINALE 

Art. 73. — Membrii fondatori nu-și reservă .nici un be-: 
neficii extra ordinar față cu viitorii membrii fondatori. | 

“Art. 74. — Societatea constituită în adunarea” generală! 
luna .:... 1901 a numit” primul consilii de adminis- 
traţie conform art. 49 din statute- dupii c cum urmeză: 

Preşedinte de onre . 
Preşedinte” activ-administrator 

„Vice- -președinte . i 

| Da o j Membrii. 

. „. Casier- -Coimptabil. 
Comisiunea censorilor se compune: 

| Censori: 

» 

Dea _p. Supleanți.
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“Art. 75 şi cel din urmă. — Aceste statute s'aii votat de 
adunarea generală a societăței” cooperative .. ...... în 
întrunirea din luna ... .:.. 1901, Sa subscris de noi cu 
titlu de societari şi delegați ai societăței conform dele- 
gațiunei ce ni s'a dat prin procesul-verbal încheiat în a-. 
cea (i. şi iscălit de toți membrii presenți în adunarea ge- 
nerală, spre a ne înfățișa înaintea onor.: Tribunal județul 
PNR a învesti aceste statute cu autenticitatea legală, 
a dobândi autcrisația tribunalului secţia comercială, pen- 
tru punerea lor în “aplicare și a îndeplini în acestă pri- 
vință tote formele prescrise de codul comercial şi a le 
transcrie în registrele prevădute. de codul comercial. 

(Urmedă iscăliturile membrilor delegați). 

Formalităţile societăţilar cooperative 
  

Proces-verbul 

Anul una mie nouă sute una, luna ..... „. 1901 
“Sub-semnaţii luând inițiativa pentru înfiinţarea .societă- 

ței cooperative ..... „în comuna... 
In urma consfătuirilor urmate în dilele de .... : sa - 

pus basele ccntractului, statut al societăţei, 
"„Astă-di întrunindu-ne în comuna ..... am procedat 

„la discutarea: şi aprobarea definitivă a 'statutelor. - 
In urma discuțiunilor: urmate s'a procedat la semnarea 

statutelor,. ficsându- -Şi fie-care asociat cotisația lunară care . 
i convine şi -depunereay taxei de înscriere și' cotisaţiei. 
lunară. . 

Ast-fel societatea declarându-se constituită s'a procedat . 
ia alegerea consiliului de administrație şi a ieșit D-nii:..



40 

Dupe care s'a procedat la alegerea comisiunei censo- 
rilor Și aă eșit d-nii: - 

PR AR supleanți. 

“ Societatea dar! declarânău- -se constituită și administraţia 
alesă, sa delegat D-nii: -. 

. , „3 +. care să se presinte înaintea tri- 
bunalui spre | a solicita îndeplinirea tutulor „formalităţilor 
cerute de lege. -_ ” 

(Urmeză semnăturile membrilor) - 

Domnule Prim-Preşediute, 

Depunem odată cu acesta spre autentificare, Statutele 
societăței cooperative de credit și economie:....... 1) 

- înfiinţată în comuna ......, şi votate în adunarea ge- 
netală din luna 3 ..... 1901. 
Anexăm şi recipisa « onor. Casieriei locale cuNo.... 

- constatatâre a. depunerilor cerute de. codul comercial. 
Vă rugăm a procede la cele legale. 

Cu respect: 
(55) 

- Domniei-Sale . i 
Domnului Pris-Py eşedinle al îr itunalului din jud... 

  

Domnule Administrator, 

'Depun odată cu acestă, suma de lei...... pe sama casei 
-de. consemnaţiuni ca primul vărsământ de 10%, din ca- 

  

1) Numele societăței,



pitalul societăței cooperative ...... din com... ..., rugându-vă să bine-ivoiți a elibera “cuvenita recipisă. 

Preşedintele societăței ..... .. din com... 
Domnici-Suale 

D-lui «Idmiuistrator. Financiar al jud... 

Domnule Preşedinte, 
. 

Camera de comercii din... dând aviz favorabil pen- tru înființarea societăţei cooperative. .-; . , din com... . vă rugăm să bine- -voiți a fixa o di când « onor. Tribunal să se pronunţe conform art. 138, cod. comercia] asupra au- torisaţiunci de funcţionare a acestei societăți. | Pentru acea «i ve rugăm să bine- -vOiţi a ne cita pe sub- semnaţii toți: cu domiciliul. în 

Cu stimă | : 

Cu domiciliul în com... .. județul. 
D-sale | i 

D-lui Preşedinte al trib. din județul . 

Ei 

Domnule Prim-P, esedintes, i 

Sub- -scrişii membrii în consiliul de administraţie ai _vii- torei societăți cooperative . : .*... cu sediul în com. .. „Judeţul. ..„ conform autorisațiunei dată no& de adu- narea generală în şedinţa din luna ... - 190... prin contractul statut autentificat pe acest onor, “Trip, la No avem ondre a vă depune anexat aci:
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L. Actul, de constituire intitulat Stătutele. societăței « Coo- 

perative de credit și economie . . Ă 

9.. Certificatul Casei de depuneri doveditor că sa văr- 

sat a decea parte din capitalul coprins în statut, îndepli- 

nindu-se. ast-fel disposiţiunile art. 327 cod. comercial. 

8) Procesul-verbal incheiat de adunarea generală în şe- 

dința de la .... luna: ....... 190 . . prin care se 

constată deliberaţiunile. şi decesiunile luate de prima adu- 

nare generală a membrilor fondatori: 

Rugându-vă a ne da autorisațiunea prevăzută de art. 

138 c. com. pentru a putea incepe să funcţioneze. acestă 

societate. 

Cu: stimă - 

. 

: D-lui Prim Preşedinte al tribunalului din jud. Dia 

Domnule Presei iute, 

ve rugăm să bine- voiţă. a ne elibera pe alăturata câlă 

de un leă, un certificat constatator că nu sa făcut nici 

o .contestaţiune, în contra autorisațiunei dată de Camera 

de Comerciă din ...... societăței cooperative ..... 

din comuna .:.... județul ..... . 
. 

Cu. stimă, 

Domnului Preşedinte. al. Curţii de Apel din. 
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Domnule Prim-Preşedinte, 

* Depunem o dată cu acesta actul consecutiv ȘI statutele societății... autorisată definitiv și certificatul Curţii de apel din ...._-nu Sa făcut apel în contra autori- sațiunii societăţii, rugându-vă să bine-voiți a disposa să. se înscrie cu registrele societăţilor. 
Cu stimă, - 

Da 
Ci IN i a 

D-lui Prim-Președiute al tribunalului din jud. i, 
: 5 se . 

Domnule Pritit- Preşedinte, 

VE rugăm să bine-voiţi a certifica pe alăturata colă de 1 leă,'că s'a îndeplinit tote formalităţile cerute de lege pentru societatea ...,... «. din comuna... spre a-l presenta la Administrația Financiară conform art, 13 c. com,, peatru a ne ridica suma depusă. : 
Cu stimă, 

.. . . .. . . . 
£ 

D-lui Prim- Preşedinte al tribunalului din. Jud 

na 
. 

-. Domnule Administrator, 

VE rugăm să bine-voiti a dispune să mi se elibereze 
> 7 9 

. 
E suma de lei ..... depuşi pe seama casei -de consem-



WH 

națiune sub recipisa NO. cc... fiind-că societatea 

„pentru care sa depus, sa autorisat 

definitiv de onor.  Feibunal al județului ....... „prin. 

sentința No. . ... . alătur și certificatul 

Cu stimă, 

Preşedintele societăției . .-. ..... din... 

Pentru societăţile economice să face numai următorea 

cerere către tribunal pentru autentificarea statutelor. 

„Domnule Președiute, 

- Depunem pe lângă acesta statutele contract ale socie- 

tăței economice ... ...... din comuna ...... Şi ve 

rugăm să bine-voiţi a le învesti cu autenticitatea legală. 

(Urmeză semnăturile. membrilor care „se presintă la tri- 

bunal). 

D-lui Preşedinte al Tribunaluhă .... IRI



l. Resumat de formalităţile societăţilor cooperative 
  

1) Statutele societăței cooperative trebuesc scrise pe 
hârtie simplă și semnate de toți membrii. 

2) Se depune la Administraţia financiară pe sema casei 
de consemnaţiune a decea parte din capitalul cu care se 
constitue societatea după statut. 

3) Se cere la Tribunal autentificarea statutelor, la care 
se alătură și recipisa Administraţiei şi două copii după 
statute cu care se presintă numai membrii autorisați. - 

4) Tribunalul trimite tâte actele camerei ce comerciii 
„pentru aprobare. - | 

5) După aprobarea camerei de comercii, se cere la 
Tribunal a fixa o di pentru a se presinta membrii. împu- 
terniciți pentru obţinerea autorisațiunei definitivă a socie- 
tăței. Pentru citarea membrilor se plătesce taxele portă- 
reilor şi o câlă de 30 lei, . A 

6) După citare și defigierea termenului se face către. 
Preşedintele. Tribunalului, pentru obținerea definitivă, o 
o cerere de către membrii autorisați. ! 

7) După 15 dile se cere de la Curtea de Apel un cer- 
tificat prin care să se constate că nu S'a făcut nici o con- 
testație în aceste 15 dile şi depun din noii statutele la 
Tribunal pentru a se înscrie în registrele societăţilor. 

8) După terminarea tutulor ale acestor formalităţi se 
„publică statutele cu tote actele prin Monitorul Oficial şi 

o gazetă oficială a anunţurilor judiciare de pe lângă Curtea 
de Apel.
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Termenul de publicare este de o lună de Ja definitiva 

autorisare. a , 

9) In urmă dup aceste formalități se cere ridicarea su- 

„mei depuse. la consemnaţiune. 

10) 'Tote formalităţile se scrie pe hârtie simplă şi numai 
pe cereri se pune timbru de 30 bani. 

. 

II. Resumat e ferim Societăților Economice 
  

1) Statutele se scrii pe colă de 10 lei şi în cas de nu 

âjunge, se mai adaogă şi altă colă de 10 lei, iar copiile 
se. scrii pe colă „de 50 bani. 

Pentru autentificare la Tribunal se presintă numai con- 

'siliul de administraţie sait un număr de membrii mai. re- 

„strâns, bine înţeles că numai de aceștia se semnâză sta- 

tutele „care le presintă spre autentificare. Statutele să for- 

meză la început pe hârtie simplă şi se semneză de toți 

cei cari vor să intre în societate; La tribunal spre auten- 

tificare se mai anuleză şi o colă de 5 lei. După autentifi- 
care societatea pote funcţiona. . 

Numai acestea sunt formalitățile” societăiţilor economice, 

afară de registre care sunt aceleaşi pentru tote socieă- 

tățile. -



“CÂTE-VA NOŢIUNI. DE CONTABILITATE 
, 

- 

- Fiind la ordinea dilei înfiinţarea -de societăței econo- mice rurale şi ştiind că prin câte-va din satele nostre funcţioneză chiar aceste «Case de Economie», ne-am gân- dit că e: bine ca,. de la început, să se țină în „administra- ţia acestor societăţi o contabilitate, cel puțin, mai apro- piată de teoriile acestei sciinţe. Bine- înţeles; că apr etinde să avem o. contabilitate proprii disă, ar însemna să-ce- rem de la aceste societăţi a avea Gmeni cu cunoştinţe - speciale în acestă materie, or acesta e imposibil; tot atît „ de adevărat este însă, -că începând 'a explica 'o sciință | cam de la jumătatea teoriilor ei, e un curios metod ; greu- tatea e. ŞI pentru noi, cari suntem siliți a face: uz de a- cest metod, greutate. și mai mare va fi. pentru conducă- - torii acestor societăți, cari nu au avut ocasiune să înveţe ' folositorea sciință a contabilităței și cărora în special ne” adresăm,.. căci vor fi chiemaţi să. o aplice; totu-şi acor- dându-ne nouă îndulgenţa şi impunându- -ȘI. d-niei lor 'stă- ruința, sunt convins că ne vom înţelege. . ' - Contabilitatea este sciinţa, care ne arată modul de a ține „socotelile unei case, care administreză fonduri şi a uni Aceste socoteli pentru: a putea cunâşte resultatul ma- „nipulărei fondurilor, 
Inutil a mai vorbi de necesitatea acestei sciințe ; e des- „tul să spunem că e vorba de socotelă, de: ordine, și cine - nu ține semă de. aceste cuvinte fie în administraţia” ave- rei sale, fie în administraţia” averei publice, merge repede,
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în primul cas spre ruină, în al doilea și spre răspunderea 

ce o are față de societate şi de legi. 

Contabilitatea este călăuza sinceră în ori-ce causă . de 

comerț; aplicând-o în mod sciințific nu vom merge nică 

" o-dată pe -dibuite. 

Lucrul, de care ne vom ocupa în acest articol“ este sta- 

bilirea câtor-va -conturi generale și înregistrarea opera- 

țiunilor,la aceste conturi. 

La începutul unui comerț model se face un inventar, 

în care se trece tâtă averea comersantului, precum ș și tâte 

datoriile sale și în basa acestui inventar se. crează con- 

turile generale. In comptabilitatea societăților de care ne 

ocupăm, noi însă, nu pâte avea loc de la început un in- 

ventar, căci n'aă nici o avere şi prin urmare. conturile 

le vom forma după operaţiunile, pe care le vom face în. 

conformitate cu statutele. | 

Se numesce cont saii partidă, socotela ținută de tote 

sumele date și primite relative la o persână, sai de su- 

mele intrate şi eite la un cont de valori; în partea stângă 

a contului se pune cuventul Debit, iar în cea din drepta 

cuvântul Credit. 

'Țote stimele, care se trec în partea debitului, formeză 

activul. (averea) contului de valori sai de persone și tote 

„sumele, care se trec în partea creditului, formeză pasivul 

(datoria) contului. | 

Când un cont primesce o valore, se debiteză; iar când 

dă valârea, se crediteză. - 

A deschide un cont, însemneză a scrie cu litere mari 

în capul şi la mijlocul paginei, numele persânci saii al 

obiectului pentru care voim să stabilim acel cont. 

“A solda sati a închide un cont însemneză a face dife- 

renţa între totalul sumelor debitore şi creditore și a trece . 

acestă diferenţă în partea unde lipsesce; acestă diferență 

se numesce sold. 

Când diferența prisosesce la debit se numesce. sold de-
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bitor, și când prisosesce la credit se numesce sold cre- " ditor. Dă | a 
Registrele trebuinci6se casei de comerciii sunt de două” 

feluri: Registre obligatorii și registre facultative; regis- - trele obligatorii se numesc ast-fel pentru că sunt cerute 
de lege (art. 24 Cod. Com.) şi sunt: Registrul Jurnal, In- " ventarul și Copia de scrisori, 

„La societăți se mai adaogă: Registrul asociaţilor, Re- - gistrul pentru Procesele verbale, deliberările adunărei -ge- „ nerale şi Registrul pentru încheierile consiliului de ad- ministraţie, a 
Registrele ajutâre, al căror număr nemărginit, se” for- 

„meză după natura şi importanţa afacerilor şi sunt: “Straţa sai prima notă; Cartea mare (maestrul) sai regis- 
trul de partii, scadențarul efectelor de plată, scadenţarul 
efectelor de primit, etc., acestea sunt cele mai întrebuin- 

“țate. Să vedem cum se întrebuințeză aceste registre. 
1. Straţa sai prima notă, c un registru, în care se în- scrii operaţiunile înainte de a trece în Jurnal, și acestă înregistrare o facem, pentru ca să nu fim nevoiți a în- 

serie operaţiunile direct în Jurnal, căci putem face gre- 
şeli și în registrul jurnal legea nu permite.a se face Șter- 

- Sături saă corecturi. Cu. tâte acestea, îndreptările se pot „face trăgându-se cu cernelă roşie o linie peste suma greșită. 
+2. Jurnalul, este registrul în. care se trec. tâte operaţiu- 

nile, dilnice făcute.. Pentru a-l defini mai bine. ne 'referim 
la definițiunea dată de d-l. Teodor Stefănescu, renumitul profesor de comptabilitate din „țară şi. care sună ast-fel: -. - «Jurnalul este basa fundamentală a comptabilităței. 

«El formeză istoricul exact și. complect al întreprinde: 
«rilor casei; el este tot „ca un „proces-verbal detaliat în 
«tote, actele vieței comerţului saii al casei unde se admi- 
„«nistreză fonduri. | LL Sa 
* «Jurnalul este puterea mișcătore a mecanismului conta- 

"«bilităţei generale: în fața acestui registru suntem chemaţi 
«a aplica știința: contabilităţei; în jurnal se aşeză planul 

- . E 4



"50. 

«general al mecanismului contabilităţei; el este trunchiul, 

«cele- alte. registre sunt ramurile lui». 

3. Cartea mare, saii Maestrul, este registrul în care se 
deschid conturile. arătate prin articolele din jurnal; acest 

registru .formeză tabloul în. parte al operaţiunilor, după 
cum jurnalul formEză tabloul general. 

Conturile se deschid pe dou€ pagini care portă ăcelaş 

numer,. sait pe o pagină împărţită în două, purtând fie- - 

care parte denumirea ei: Debit în partea stângă şi Credit 

în 'cea dreptă. Conturile deschise în Cartea-mare sunt de . 

"3 feluri: 1) de valori; 2) de persâne; 3) de resultate. | 

Acest registru e de mare însemnătate. Prin ajutorul lui | 

putem sci până la. ce sumă putem specula în cutare sail 

cutare operațiune comercială, şi cărei operațiuni putem! 

„să-i dăm o desvoltare mai mare, şi pe care trebue să o 

restrângem saii să nu o mai facem, avend în vedere re- 
sultatul. E | 

4. Scadenţarul Efectelor. de primit; _. Acest: registru 
'are de scop a nota scadența efectelor active saii efectelor 
cu care casa'are să primescă o valore. 

„n acest registru fie-care lună a anului -are câte o 'pa- 

gină şi în casele care speculeză afacerile efectelor de qo- 
merț, pentru fie-care di se deschide câte o pagină. Casele 
care lucreză puțin cu efecte, concentrează „pe o pagină 

tâte lunile anului. 

5. Copia de scrisori. — Acest registru e format din hârtie 

„subţire (foiţă) și în el se: copiază tote scrisorile de afaceri 
„„* subscrise, înainte de a fi expediate din biuroul unei bănci; 

formatul - fie-cărei pagini. dintr'însul este ca al hârtiei de 
scrisori, și ne servim de el. prin ajutorul presei de copiat. 

La: societăţi mai este întrebuințat şi | 
- Registrul de asociaţi care servesce pentru a deschide . 

fie-cărui membru al societăţei pe care o administrăm. câte. 
o partidă în care se vor trece depunerile sale; acest re- - 
gistru este un ajutător al Contului Capital, căci totalitatea 

» depunerilor tuturor asociaților formeză capitalul societăței.
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Pentru societățile economice. acest registru pâte fi dispus în modul ce vom arăta. 
. Registrul de încheierile consiliului de ad- ție şi regis- tul de procesele verbale ale adunărilor generale sunt dis- - puse în forma de caiete și servesc pentru a consemna într însele hotărîrile luate. a 

Cunoscând aceste registre, să venim la contabilitatea propriii zisă care constă în analisa şi înregistrarea diver- selor operațiuni la conturile respective. * 
Avem trei feluri de contabilitate: 
Contabilitatea în partidă simplă, Contabilitatea în Pâr- didă miztă şi Contabilitatea în partidă dublă. — Primele două feluri tind a dispare fiind necomplecte, față de per- fecţiunea celui dal. treilea fel; de „acea nici noi nu trebue să ne ocupăm. | 
Contabilitatea în partidă dublă. — Acest fel de conta- bilitate constă - în a înregistra o sumă la dou& conturi în același timp; fiind în acest chip în-m&sură să știm şi cum stăm față de personele cu cari lucrăm, și „unde am ajuns cu afacerile nostre. a 
Să luăm un exemplu din care se vedem cum se îhre- „gistreză operaţiunea dupe contabilitatea. în partidă dublă. Primim de la d-l Nicolae Ion lei 50 cotisaţia sa pe luna 

Aprilie; noi scim- că contabilitatea constă în a analisa o operațiune pentru a găsi conturile la care trebue. s'0 în- 
registrăm; în casul. nostru analisăm operațiunea ast-fel: Aci avem o dare și o primire ; contul care "dă valârea 
este Nicolae Ion Şi ştim că un ont care dă o valdre este 
creditor prin urmare Nicolae Ton este creditor. Dar' care 
este contul debitor, contul care primesce valGrea ? Fiind 
vorba de bani, deschidem un cont intitulat Casa pe. care 
îl debităm cu suma de lei 50 fiind-că el o primesce. Am găsit dar. conturile la care vom înregistra acestă Operaţiune: sunt, Casa şi. Nicolae Jon, acum înscriem 
operațiunea în jurnal. Inscrierea unei .operaţiuni în jurnal 
se numesce articol ; titlul articolului este format din numele
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conturilor începând cu: contul: debitor urmat de expresiu- 
nea la și apoi contul creditor; deci articolul nostru va &: 
|. . | 
i. 5 dAprile 1901 | 
i 

  

Cassa la Nicolae Ion 
[i 
i 
[_ cotisația sa pe luna curentă lei . . .   

  

: - 5 0 

Articolele din jurnal se despart unul de altul prin o.li- 
nie orizontală la mijlocul căreia se lasă un loc gol unde 
se scrie data operaţiunei, | 

Deschidem în cartea mare 2 conturi: Contul - Cassa şi 
contul Nicolae Ion; debităm, adecă trecem în: stânga con- 
tului unde este scris debit pe primul și credităm pe al II-lea 
în drepta cu suma de lei 50. a 

De aci vedem dar ast-fel, că o sumă fiind înregistrată la 2 
conturi se pote lesne controla o greșeală în casul când s'ar 
strecura; vom arăta la timp modul de a controla înregistrările. 

Contabilitatea societăţilor economice. — La aceste so- 
cietăți unele: din conturile:cu care vom lucra ne sunt ară- 
tate prin statute; aşa de ex. Ştim că toți membrii socie- 
tăţei nostre vor depune o. cotisaţie lunară, şi tâte cotisa: 
țiile la un loc formeză Capitalul socictăței,; decă cotisaţiile 
le vom trece la contul «Capital», asemenea statute mai 
vedem că fie-care membru la intrarea în societate trebue 

"să depună o taxă de înscriere şi din aceste taxe la început 
trebue să formăm. un fond Pentru acoperirea cheltuelilor 
de fondație ; deci 'vom deschide în cartea mare o partidă în- 
titulată: Fond Pentru acoperirea cheltuelilor de fondație, etc. . . 

6. Pentru acest scop vom lua mai multe exemple, de 
modul. cum se fac operațiunile unei societăți. şi le vom 
trece atât în-jurnal cât și prin cele alte registre. 

| 
| 

| 

lu 
Primit de.la d-nu Nicolae Iovu |. . | 

i 

j 
i 
i 
4



JURNALUL



Când se încaseză 
taxa de inscriere. i 

Când se încaseză ! !/. 
cotisaţia. - | 

Î 
4 
! 

      
Când primim de- 1/ 

puneri spre fructi- 
ficare. . 

e 

Când împrumu- 3 
tăm cu poliţă. 1 

4 

Când primeşte 1/- 
vre-o sumă ca acont| '* 
din datorie (datoria 
lui Vasile). . 

Când achită tot 3 
fue. artic, 

Ast-fel s'a închis | | 
Aconturi şi Lifecte de 5 

primit, . ” 
i 

poliţe. 3 

1 

| 
i 

| | 
; Când scomptează | 

| ! 

| 
| 
ţ 

” 1) In acesta rubrică se 
„al contului creditor cum ş 
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——— 1 Ianuarie 1901 
Casa lu Fond pentru întâmpi- 
nărea cheltuelilor de fondaţie 
Incasat de la D. Nicolae 

Ion taxa de înscriere în so- 
cietate. ,... ci. | 

i 
| 

  
! 
! 

—— 2 Ianuarie ra 

. Casa lu Cotisaţiuni 
Incasat cotisația pe luua 

corentă ..... 

  
  

    

5 Ianuarie 
Casa la Aconturi 

Primit că acont de la D.: 
Vasile în contul biletului 
sâu o/n/se/ 15 lunie...... 

  

  — 6 Ianuarie ==: 

Casa. Restul datoriei '. . .:   
o 7 Ianuarie 

„ Acontiur?. Depus dinainte . .. 

  

Lfecte de primit la Următor | 
La Casă. Scomptat D-lui ! 
Ioan Vlad efectu sti o/, D.: 
Grig. Ionescu sc/ 15 Martie   

trece în dreptul contului N. 
i al contului debitor. 

Următori la Efecte de primit ! 

în valoare de lei .. +. 100: 

Transport. . . .j 90 

de lu D. Stan. i 3|— 
39 Ton. 5 
»-> 2 Constant, ....; Zi 

—— 3 Ianuarie ——i i 
Casa la Depuneri spre frue- i i 

” tificare : ! 
Primit de la D. Ion în, 

deposit cu 5"/, pe an lei....| 150;— 
Detto de la D. Constant.: 200 = 

4 Ianuarie 
„Ifecte de primit la Următory ; 

. La Casa. Imprumutat D-lui: i 
Vasile (comuna Iaşi) “contra : 
biletului s/o'n/sc 15: Iunie, -! 
lei 50 ea 48450 

La Dobânda d Comis. Re: - N 
ținut dobânda pe 75 ile . .: 1:50 

  

          
i; 
1] 

90 — 

    
paz. din cartea Mare, atât



  

p 

  

e
p
 

a
m
a
 

ae
 
ga
mo
az
aa
 

me
a 

Când scomptează | 4 
mandate. 

Când încasează 
mandatu. - 

Când împrumută 
pe. amanete de e- 
tecte. 

„ Când împrumută 
pe hipotecă.- 

Când restituim 
depuneri la fructi- 
ficare. , 

"Plătim dobândă 
la  depositul: resti- 
tuit. Ă 

Când se împru: 
mută societatea. 

  

  

1 

Report ...! 90 —| ! 
1 

La Dobânda & Comision. Do- | 
bânda 7%, reţinută lei. ....| 10|— 0 

| ! 
| 4 

i: 
ț 

8 Ianuarie 
Mandate scomptate la Următori 

La Casa. Scomptat mand. ; 
notarului comunei: Preajba: 
pe luna Februarie în valoare | i 
de lei cc... 120; 100:—i 

  

  

„La Dobândă e: Comision. Do- | bândă 79 oprită .:.....Î. t0I 
9 Ianuarie 

    

  Cusa la Mandate scomptate 
Iucasat de la casieria 'co- 

munală Preajba mandatu no-! 
tarului Ion ......,. î.. 

———— 9 Ianuarie 
Imprumut pe amanet la Ur- 

miitori 

La Casa. Imprumutat D-lui 
Constantin -pe 500 lei scri- 
suri fonciare urbane 5% lei.! 440 |__ 

La Dobândă d comision. Do- ! 
bândă 120/p........, al 60 L_ 

  

9 Ianuarie 

ilipoteci la Următori 
La Casa. Imprum. locuito- : 

ului Marin conform actului ; 
de hipotecă a caselor din. | 
comuna Preajba lei 500... 460 '— 

La Dobândă & Comision. Do- |: 
bândă 70 cc. 40) 

    

  
- 9 Ianuarie 
Depuneri. spre jructificare | 

. asă . i 

Restituit D-lui Ion-depo.! 
situl sti... 

    

  
  9 Ianuarie — 

Dobândă et Comis la Casă. : 

Dobândă 10%/, pe 6 luni. 

9 Ianuarie mi 

  

  
Să usa. Imprum. constituit i 

| A Transport. . |. — 1972 2 

Următori la Efecte de plată       

177 |— 

190 — 

500 — 

     



  

  

  

        

  

  

      

“i a „Report . — = 1972] -] |. Ț 
, _ . 

tuit la D. Ion efectu aojslse; | - - 15 lanuarie lei .., 3... 200.| 180 —| : pa pa Dobândă & Comision. Do-| -. ; o ” bândă 50 reţinută lei... 11|—!: 200|—, 
-. . — ui Ă i 
e 9 Ianuarie — l i 

tupând achită efee- [în “ Lifecte de plată la, Casă . | pe I 15 i l Achitat ef/nșo/ Ion se/ 5 “1 oool_ ! . Ianuarie lei... 09 | 
.7 : —— 9 Ianuarie | ! 
Când cumpărăm 7 Chettuel? «de administraţie de . | | ceva pen TU Socle- 

tate sati când achită | 2 Casă i | leafa personalului. — Cumpărat div verse registre, | | | „hârtie, cerneală, ete... i | * 20 — | , 
„9 Ianuarie: ——| i i Îi 

Când se ineasează | 2: Casa ia Următoră - | 
coțisaţii şi înser, 12! Ia Cotisaţii. Incasat cotis. Pa | ide la Andrei... 120 E E | 

| | »-» Barbu, ...... 1600 1720, ŢI VA NE 
| La Fond pentru întâmpinarea | ; pl 7 7 i | cheltuelilor de fondaţie i 

j “4 Tâxa dei înscriere de la A. |: 128, 
N 

| ——— 9 Jan. 1003. |. | | 

Când s s'a cumpă- 7 Mobilier 7] i rat mobile "pentru ! îi : | | societate, „2 x - Lia - Cassa, s'a “cumpărat ! i i mobilier: „pentru biuroii d 50.— :50— | i. l. 
  

bă 

Să presupunem că am ajuns: la finele anul, atunci 
procedăm la inchiderea! conturilor, care se face în modul următor, | 

SI 
Primul articol: _ Bilanţul de Inchidere Ia Următori Co- prinde averea societăţei, 
2) In articolul. Uriuitori la Bilanțul de Inchidere se co- 

prinde” datoriile socictăței. e ME: a '3)-In articolul Ur mători' la Pr of, şi P iordere se: co- 
prinde câștigurile ce am: avut. 

4) In articolul Py ofit şi Pierderile Ia Următeri se.. co- 
prinde pierderile Şi i cheltuelile. “
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————— 31 Decem. 1901 —————— 
, Bilanţ de închidere Ia următori 

Activul societăței: 
„ ! La Casa, Bani aflați în casă. ph... 855,50 > Efecte de primit. Efectele aflate în portofolii lei. 100; —: ' » Imprumut pe amanet. Amanetele ce posedăm lei. | 500, —! ; » Zlipoteci. Hipotecă asupra caselor locuitorului M. i B00;—, I_ > Mobilier, Mobilierul biurouiui |2_50;— 2035;50 

| 

| 

  

! 
| 
i 

|- 
! 

|” 
5— 

| | ! —————————— 31 Decembrie 1901 | 

| 
| 

, Următor? la Bilanţ de închidere | Pasivul societăței : 
| Pond pentru întimpinarea cheltuelilor, ..... Lei, 2, ! Colisafiuă, a ema a Lei 1735;— ! Depunesă spre friictificare Pen! 200: 191 ui | ES i 31 Decembrie 

i „i „j 
Profit ct pierdere * | a I | La cheltueli de elministrație Lei i oil 20;—i! Da aa | ——————— 31 Decemvrie — | | obiundă d: Comision Ia Profit și Pierder? ! , | Soldo creditor lei ......, PD Lei. : 115150) 115150 . i 

” — _, i 31 Decembrie - — | | i „Profit ct perdere la Hilanţ , | | ! Pentru profitul net. ...,..... a i 9% 50| 95,50 

NOTĂ. După închiderea conturilor, registrele obliga- toare trehuesc presentate la tribunal sati la judecătoria de „Ocol, pentru încheiere ȘI viză conform. art, 27 c. com. 

eta —



„ CARTBA-MARE |
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DEBIT 

: | DATA __ Numele contului creditor şi E] Suma || Suma | | / | explicaţia operaţiunilor s parțială totala | 
| -- = | | 

| ranuarie 1]| La Fond pentru întâmpinarea chel | 
| tuelilor. cc... ||.  9:—| — | 

| Io 2 » Cotisaţiună. Incasat de la Ion] | -ij- ] | ţ lei 3... li  3— 5—| i - SI: i i » >] » » Detto de la Stan! |! | 
lei 5. cc. Ii 5-— 10 —; 

> x» » Detto de la Cons- | | i 
| tantin lei 7. .... 1 iz 15— : i SN i N 

> 3] » Depuneri spre Fructificare .... —| i ii 
i - | L i > > Primit de la lon 150. IL) 159— 6 

| > i Detto de la Const, 200. 1 1i[__200,—]| 3850.— 
3 : E MII NI | CI Io 5|: » eont, Prim, ca acont Vasile. 10. | 1 10 — 67, 

i i | „lui | > d > Ep de pr înit, Rest, datoriei 40, | 1 40 — ur- 

| > | 9! > Mandate. scomptate, Incas. man- | | | IL] ! ! | datelor com. Preajba 120 ..! 2 E 537 —, ' i. 
| —_- ! j i | De transportat la pag. 2. .| 

j “| 

FOND PENTRU INTÂM 

? Ț | Decemb. 5] — | 
| 
| | 

  

31 La Bi de închidere. ea el 

  

  
  

 



S-A . 

51 

CREDIT 
  

  

  

  
  

  

    

        

                  
  

| | 

| 
„e 

i 
|, 
| 

ÎN 

    

    

  

        

IND ii “is 
| “|| Numele contului creditor.şi .|3|| Suma || suma E DATA. , 3 “tialz 3 i explicaţia operaţiunilor Ş|| Partială |] totală 

__ | A | NS ! Ianuarie! 4IPr. Ifecte de piinit. Imprumutat ! . D-lui Vasile! 1 18.50 | | | | i 3 | Îl 2.25 Scomptat D-lui | | | | on Vad a, 1 w- 138/50 | i 
! | > | 8| » Mandate scomptate, Scomptăt | | E i | | mandatul com. „Preajba . 2 100| „958,0 | i 

| | , i 
>» | 9 >» Impr ului pe amanet, i 2 = po 

> i ] » Ilipotecy. Imprumut, lui Marin. 2| 460 —il 1138:50 

> 9| » Depuneri spre fructi ficare. Res-| | tituit lui Ion... | 9] 150.—| 198850 
> | >  Dohândă «e Comision, Dobândă | ; 100] Pee | 2] 51— 1293i60| | 

Pa 2 
| De transportat pe pag. 2, ] | — = 1293,50 

| TI 

JI | 

PINAREA. , CHELTUELILOR 

| . | TI 
 Tannarie 1 Pr. Casa, taxa de înscr. de la Ni-i 1 2—|  — —| | colae.lon ...... | | N . 

| > Ş -U| Pr. Casa. taxa de înser. de la A 3 3 5; 
” 

i îmi i | 3 | | | 

i | 

| II E



  

  

  

a. ” re DEBIT - _COTISA 

| |Decemb. 31 La bilanţ de închidere. ...7.. 4 35 1785— 
N e i _1735—| 1735i— 

  

  

  A - i 

Reportat depe 'pâg. 1. .] 
| Januarie | 9ILa Ef. de plată. Ef. n/or on . 3 > 9) » Diverşi. Incasat .cotisaţii şi! |] 

|. taxe de înscriere. ...., .18 

|| 2449—i] 2145 
1 

N 

| Ianuarie g La Casă. Restituit, dep. lui Ion | 2 
Decemb. [31| » Bilanţ de închidere ...... 4 

    

| | 

| _ |ranuarie 4|La Diverși. Bil. Vasile o/n/.. . .| 1] 
> 7 >» > Scomptat D. Vlad. .|[2 

  

4 

  

  

  

    

ț 

ss7—| — [o 
Is — "20 

1723 —| 2449i—! 
Zi 

ți 

Se _-  DBPUNERI SPRE 
150 
200|—|. i 
i. | -.— ț — 

350 
    

A 2 

  

  

    

  

        

MANDATE: 

Ianuarie g La Diverși. Scompt. mandat. com: a SE , Preajba ..,....., a 120;—!| _120|— 
. 120 120|— 

—— — ———_ 

i     m
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ȚIUNI . 
  

      

                

  

        

  

    

  

E 

    

      

  

        

  

          

    

    
    

  

        

N 
CREDIT 

| 
. 

mt a Pr. Casă. Incasat de la Stan .., | N si — = | oi » >» Detto dela D. Ion...|1 5|-— 8— 
| IE > » >» Const, .l1 7— 15— 

LA > > d >» >» Andrei.| 3 120,—| 185 — 
| > > > » o» » Barbu. 1600,—| 1735; — 

| 785| 1785|— 

SA. 
| . I_ i Reportat de- la paz. 1, — 1293 50; 

Ianuarie, 9 Pr. „Efecte de plată. Achitat. ... i “ 200 - 1493'50; 
| |» Cheitueli de administraţie . , 8 — 1513,50; Ț. > Mobilier „ii 3 50] 156350, "Decemb. a » Bilanţul de închidere et di 885 5,50 2449) L i jar 39 

FRUCTIFICARE Ă o a 

| ranuarie spe Casă. Depus de Ion ...... 1 150l_ — | » > » „>  Detto de la D. Const... 1 200,—| 330) — 

_350j—|| 350/— 

Li. N 

PRIMIT Ă 

Ianuarie der. Diverşi. Achitat efectu .... ul sol Decemb. 31| » Bilanțul de închidere .....|. 4|__100,— __ 
| SE _150,—||_150;— 

Ra | i» | 

SCONTATE + 

Ianuarie 2 Pr. Casă. Incasat mandatul com.| 2 , Preajba... 120|—j  120|— 
. ._120|-—]_120;— 

| |  



si 

DEBIT a DOBÂNZI &. 

_ | 

    

Ianuarie 9| La Casă, Dobândă i 1007 pe 6 luni .| 2 5— 
9| >» fete de plată. „Dobândiă 5%, . ş 1a—l 16/— 

Decemb. 31| >». Profit e Pierderi î. ntea e . | 1l5 80, 131 E 

  

| |, îi asi 38 zis 

Po ITII 
: Da a 00 

  

(Mai 
i 

i! 
1 

  

  

  

    

| zanvarie d La Ef. de primit. Achitat ..... . uz] af 

| pă = 

IMPRUMUTURI 
  

i | Ianuarie 

  

ZI 
[scor scol 

Îi MII 

pi | o HIPO 

d La Diverși, Imprumutat D-lui C.. A 

  

  

    

  

|. - 
| Tanuarie | $|La Diverși, Imprumutat M. ..., | scol 

. 500| [50092 
| 

| 1 

  

  

EFECTE 
| | Il | | Tanuazie |! 9|La Casă. Achitat efectul . il 3 200j— = 200, — 

a | |- 300,—|| 200/— 
ț , 17 ia



  

COMISION _ a ! 
  

        

  

CREDIT . 
.— = > 
| Ianuarie A Pr. rr de primit, Dob. pe 70 zile. 1 „d — L | 

> îi > » > 29 TOfoe so... 2 o! 11:50| 
>» 18» Mandate scomptate .. 2 0 31150 
» | $I > Imprumut pe amunet. .. 2| 60 = 91]50 
» 9i » Mipoteci, cc... | 40) 1831'50! 

| | sila I31 s3ufzol 

DM “ 1 LI I535 

TURI, Pi | a 
să. Primit acont. lalea Ianuarie 5 Pr. Câsă. Primit acont..,..... | 1|__19,—| 10 —) 

” ' | | 10.—j 10|=| | IZ E | iz .] ITI i l A a | 

PE AMANE 
      

      

  

    

        

ÎI IN NA aci TITI | Decemb. ul Pr. Bilanţul de închidere ..... ! ii_sool_ll pool] 
| | 500, 500,=] 
! | >> 

E Ma 

.PECI 

| 3] e ionut e inchidere, |) | Decemb. 31| Pr. Pilanţul de închidere, ...... a pool ) 
| | | ” - | 500 —li 500 2 ! II: | ii il 

i A N a aa Dai Iu 

DE PLATĂ. 
A i 

Ianuarie dp r. Dicerşi. ef. nfo/ Ion ......]8 _oool— + 200)- — | | aie | N nai - | 0 aa | 
|] - ” ! | | i |    
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” DEBIT i CHELTUELL DB. 

| II) 
| | 

Ianuarie | 9 

Ş 

  

La Casă. Cumpărat 'registre. . . | a 20 

        

  

  

  

  

        

    

        

  

    

| 

| , 
MOBI 

pp | | ! E . | Ianuarie 9 La Casă, A II i... | 4  50)—i 50| 
pp SI - o ZO BEI PR 7] | BE . - 9, | ” i 1 

PROFIT & 

Decemb, 31| La Cheltuelă de administrație .. 4 ol : | ' » Bilanţ de închidere. . ss o] 4] . 95:50] 115150, 
E - |_115;50|_115/50, | IE       

- BILANŢ DE 

  

cl a 4! 203,50, 2033/50) 

"3035! '50 2035 50) 

1 Imi TI 

Decemb. la - "Diverși | 
| | 

ÎN 
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ADMINISTRAȚIE . 
  

    

  

              

  

  

  

            
  

    

  
  

  

  

    

  

      

    
    

  

    
NOTĂ. Fie-care cont se va deschide pe două pagini. 

4 

  

CREDIT 

| 
|Decemb. ser. Profit t & Pierderi... I4| 20|— 201— 
a |. | | za II i ? i 

. 

“LIER , 

| 

|Decemb. pile Pr. Bilanţ de închidere. ” RI, 5 IL 50 — 
, | 50; —l| 502 i 09 7897 | - 533 

i | | ] Id 

PIERDERE | 

, | : |: - 
Decemb. li Pr. Dobânzi. & Comision ..... 4 Is 116/50 

N _ 115 50115150 
| | | | | | Ț —Ț | |. Î] . 4 - Ă 

Sa 

INCHIDERE . 

j . | 
|Decemb. NI Pr. Diverși ...| po... | | 4 1940 | 

> Prin profit și perdere. . ea | Al 95/50, 2035150 
| E |. | 2035;50 2035150 

i === | | 5
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REGISTRU DE ASOCIAȚI



  

  

    

  

  

  
              

AIE Data 3 3 3 o | o £:|| Beneficiul cure- depunerii. = o 9"'la 2 = 5 |nit lafinele anului 2 5 5 les glass = RR 2 aa a &.5 8 lăsa lasa 8 a - O Ro 229 Â. SE 35| sz || Interese || Dividende Luna [a] 5 £ 7 So LOA ni ese [0 . — = 5 : 

2 er [a] cer |n] cer ȚB-| Lea.   
  

lee ee men nn amenoree eee becae. 
Peene [ocne eee cn eee oana 

          

  

  

          Popor enanenaeneee [en oeneee Poe Pacea ae cf eee ec ae                                                           
| IŢI | pp | a j ÎI a 

În nuaae pe | cata e aa e foaa | SI 

nana L acneea anna a e i. aa ] d „j | | | is | j | A 

  

. , 
i Nota. — Ast-fel se urmeză, cu ori-ce depunere în livretul tipăresce la finele statutelor, pentru a'1 avea fie-care membru con- 

>



  

    
    

  

    
  

                      
  

  

          

A! ” 

nenea aaa aaa aaa a depus 

| ; 2 . —_ 

Total Scriere în ||, 2 3 = = pi 
la finele - We Ye E 

anului  ||litereasumei | 4 | & î Ohservaţiunt 

Ă primite S = 

LEI _|B. E LEI | B.]| LEI |B - 

. do: 2 

cinci 5 

i 
i 

i | 

i 
ae ae “ ee toeeee i mean nenea 

mau pene a e eee Peraza 

| | : 

| | 
a | 
i |. ! 
fie-cărui membru pentru ori-ce sumă 
form art. 5. 

        
ar depune; 6r livretul să. :



    

  

      

.                       

| 
10ţogunyuss 

ULIOJUE2 
m
u
d
 

voimqragsip 
u[ 

yode 
opovoad 

98 
—"ppoar 

| 
| 

! 
"- 

| 
! 

| 
T10561|— 061 

oelacoz 
| 

. 
[
0
8
 

|—o0a 
|
 

-
.
.
.
.
:
 

"19| 
9p 

o19[ea 
ur 

+104]200] 
ă 

—
l
0
0
8
 

|-—'00q 
|: 
o
.
.
.
 

: 
papuizograa0ţ 

| 
| 

10[osto 
“vaduse 

70030d1py 
"2927027 

ÎI 
| 

| 
h
o
 

loa 
e e
e
e
 

ec 
caemanoa 

aa 
e
 

„*960]2Q9N]J94ţ2 
b
a
u
 

luţitz 
u
z
u
a
l
 

p
u
o
[
 

| 
| 

o
o
ș
o
u
r
u
r
y
 

"
p
u
n
a
 

"at 
d
e
p
t
 

a
d
u
]
 

z
f
e
c
z
i
 

" 
? 

" (Qoinoroos 
meatdup) 

“unz]ost109 
—Joo 

|oor 
||- 

- 
- 

- 
191 

op 
DIOIUA 

Ur 
NTIOJOII0d 

| 
o
z
 

I9I 
9D 

9IQ[EA 
ur 

D
I
L
O
Ţ
I
Ţ
o
n
a
 

dads 
UI 

a
u
t
 

21270044 
“putul 

ap 
amoajap 

i 
! 

, 
| 

o
u
a
o
u
n
d
o
q
 

"9.429)/ipon4] 
ouds 

t
o
t
a
 

osless 
|oglesg 

||- 
-
-
.
.
.
 

s
s
u
o
 

UI 
e
y
e
 

J
U
L
 

s
s
»
)
 

aaa a
r
a
 

| 
e
l
a
 

aa] 
e 

  

 
 

    
. 

TO6T 
S
I
U
I
K
E
I
O
U
 

18.V'1 
L
V
I
N
H
O
N
I
 

SVINIANI 
SE 

„
U
N
I
T
Y
“
 
v
a
L
v
a
r
d
o
s



75 

„+ Registru de-Chitanţe 

  

DI Nicolae Ion i 
“i 

] 

, Denuul Nicolae Jon a de- 

a depus la Casa Pus. astă-zi la Casa socie-: 

      

societăfei « Albina» tățer «Albina» suma de ler | 

suma de Let 150 | 10 spre fiictificare pe ter- 

“spre fructificare pe mn de, un an pentru care 

termen de au an i sa liberat Presenta Veci-" 

(Ianurie 1901). | pisă. | 

i 14 Ianuarie 1901. , E MĂ Ianuarie 1901. 

“Dasier, | | i Casier, 

| 
  

            

. - . 
NOTA. — Din acest registru să se 'dea chitanță numai pentru 

„sume mai mari; pentru sume mici ca : cotisații şi taxe de înscriere 
să se treacă în livrete, ca să se. înlăture cheltuelile de timbre căci 
pe fie-care chitanţă trebue pus timbru de 10 bani, 

Y



SOCIBrATEA | No. d - 0 Junuarie 1901, 
„? - . | SP a „ALBINA „.„ BORDEROU DE EFECTE 

de, „2; „Presintate.lă scompt de:D-nul 'C. Popescu 
Credit și Economit .: ” “notarul coni-: Preajba - 

Aprobat pentiaa det --.... eee .. ne Efecte aan aa . Lei 

    

|. Subseriitorii Efectelor -||__- - 
D= Valdrea 
| 7 Profesia - 
! Numele şi domiciliul | 

aa 
a! i aj 

! | 

  

  

N Scomptul 
„i nominală 

    

  
  

  li ji 

».  Formalităţile. de îndeplinit pentru. registre 

Dintre registrele care trebue unei societăți, jurnalul mai 
întâi să sigileză şi parafeză de.;către judecătoria de ocol,” 
„Sai de tribunal conform art. 26 din codul de comercii, în 
urmă. să timbreză la administraţia financiară conform'legei 
noui a timbrului. art. 16 alin. 1, lit. a, de fie-care filă câte 
10 bani; iar cele-Palte nu se timbreză conform lămuririlor- 
date de d-nu ministru de finance în şedinţa Camerei de 
la 20 Ianuarie 1900 publicată în desbaterile Camerei la 
pagina 344 (20 Ianuarie); iar la societăţile cooperative se 
timbreză tote registrele obligatorii cum şi livretele ce se 
dai membrilor. 

            i - 

» NOTĂ: Dintre registre, nam dat modele pentru Straţa, care să 
pâtă face. din hârtie obişnuită, în care să trec ca şi în jurnal. Ase- 
menca şi pentru registru de încheerile consiliului de administraţie, 
care asemenea se pote face din hârtie în care se înscriii procesele: 
verbale ale fic-cărei şedinţe; iar copia de scrisori se pote cumpăra 
de la librării gata şi în_care se copiază ori-ce scrisore eşită relativ 
la.afacerile socictăţei. . ” - 

DESPRE POLIŢA 

Poliţa e acel înscris făcut: dupe anume forme cerute de. 
lege prin care o persână ce o subscrie se obligă a face 
să se. plătescă de către un al treilea o.sumă Gre-care de 

" bani-într'un loc determinat și la un timp determinat.



=
 

st
 

  

Mai este un fel de poliţă numite, bilete de ordin, care să deosebesce de poliţă prin aceea că la biletul la :ordin in- | tervin două persone şi anume: 1) SSubseriitorul care se: angajeză la plată. 2) Bene ficiarul acela care primesce bi- letul şi este în: drept să-l încaseze la scadență (termen). 
Noi de o cam-dată nu ne vom ocupa de 'polițele _pro-. 

priă „dise, de 6re-ce ele se fac de obicei între comersanții, „mari, ceea-ce ne interes&ză pe noi e biletul la ordin sait dupe cum îi se, dice poliţă. : 
O poliţă se face când cine-vă vrea să se împrumute cu - 

o sumă de bani de la alt cineva: luăm'.un. exemplu: 
D. Stan locuitor în comuna Horezu are nevoe pentru | 

trei luni de 100 lei, se duce la societatea. Harabor&nca 
din com. Schela să ccră acestă sumă. Societatea. spune 
că-i va da banii dacă va aproba consiliul de administraţie, 

"în urmă trebue să facă o poliţă iscălită de. el ŞI girată de 
lon “Trifan membru în societatea acesta, : pentru -că dacă 
Stan nu .va putea. plăti, Societatea să apuce pe lon Tri- 
fan. -Stan cumpără o poliţă de 10 bani, care are forma: 
acesta. 

  

Timbru fiX ea E a | ă - 
  

  

      

„zaiii la or din 

   
  

- Sina de = 

Valârea Brinită în şila termen v..... 

TIMBRU | aurmacu plata conformlegiuirilor pentru folițe. 
ÎNCRUSTAT- 

Către e.      
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Dacă Stan nu știe carte nu pote să se împrumute cu 
poliţă. 

In exemplu nostru D. Stan va, compiecta locurile albe 

cu, următorele cuv inte: 

  

Timbru în „.. Horezu înz. 1 Februarie 2901 BPI 100 

  

Î].| ne astă-gria 1 mairi9ot vel plăti pentru acista una şi sin- 
    

  gară a mea poliţa Ia or dinul D- ui lon Trifon - 

„Suma de Lef una sută 
- 

Valorea primită în. NUmerar şi la fermeu val 
  

TIMBRU urma cu plata conform legiuirilor pentru polițe. 
ÎNCRUSTAT 

    “Către Societatea Haraborenca Bun și aprobat 
p.stumadelei ună sută 

"Comuna Schela De Stan 

  

Cuvintele bun ŞI , aprobat pentru suma de lei AR se 

pun atunci când polița.nu e complectată de cel ce vrea 

să se împrumute, acesta dacă nu e comerciant, industriaș, 

plugar, vier, slugă, lucrător cu mâna, e dator (dice Legea) 
să adauge la semnătura cuvintele Bun şi aprobat pentru 

suma de li... 

Polițele plătesc 10 bani la sută timbru, pentru la sca- 

dența. de. cel mult 6 luni; iar de-aci înainte se plătesce 

„20 bani la sută. (Legea 2 Februarie 1900).



INDUSTRIE ŞI NAŢIONALIAT 

„CEA HAI NEGESARĂ COOPERATIVĂ 
o v.__ 

CETITORULE, 

De sigur. eşti și d-ta unul dintre cei ce vede că 
indrumarea nostră culturală, e falșă. Că ne-am apu- 
cat cu toții de fel de fel. de chestii cari mai puteati 
fi lăsate pe al doilea plan şi că am neglijat cu. toții 
interese românești permanente. . a a 
„Sub raportul technic, ţara a ficut progrese, — 
așa este. Dar care țară în Europa nu are: adi căi 
ferate, telegrafe ȘI telefâne, clădiri pompâse şi lu- 
mină de gaz sai electricitate? Progresul acesta e 
important, dar nui el constitue civilisația unui po- 
por, nu. el garantează existența, viitorul şi aspi- 
'rațule unei națiuni. 

| * N % 

| 'De la ordinea intelectuală . şi morală a vieţei de- 
pinde existența unei naţiuni. Noi Românii, însă, stăm 
TE în acestă privință. Noi. dm început și facem fel 
de fel de socielăți cooperative, în vederea scopu- 

„rilor materiale ale vieţei și nu ne-am -dat semă că



7% 

paralel cu aceste cooperative trebue să ne ingrijim 
ca cea mai însemnată industrie, industria cărţii, 
să se desvoalte, căci de la ea atirnă, în mare parte, 
gândirile, simțirile și faptele unei națiuni. Na 

Căci, ori-cât ar fi o: națiune de săracă, dacă. ea 
are o. cultură” morală superidră, ea are xiitor. | 
Cartagina era arhi- bogată iar Roma era un stat 

în care sărăcia era considerată ca-o virtute publică. 
Dar bogata Cartagina se moleşi, iar 'săraca Romă 
se consolidâ în moravuri și ast-fel birui și “rimă 
la pămînt pe dușmanii ei cartaginezi. 
Dar -azi chiar, ce vedem? Nu era. cât pe aci ca 

mititelul popor de Buri să triunife faţă cu bogăţiile 
Engliterei? 

* 

E 

- Dar cine se îngrijesce la noi de formarăa carac- 
terelor ? Familia? Ea abia există. „Şcla? Ea e la 
începutul ei. Prin urmare, tocmai la noi „r&spândirea 
sistematică de cărți „bune ŞI inălțătoare a are o menire 
deosebită. 
E timpul să emancipăm publicul cetitor de sub 
omoritârea atmosferă a romanelor imorale şi a po- 
vestirilor haducești. 

Cine să întreprinză acestă emancipare? Societatea 
română ! 

ă 
Din sînul ei sa format în Bucuresci, institutul de 

editură « Jlinerva». Scopul lui este a deschide: un 
drum lor, și neted unei sulturivechilibrate în popor. 
Mijlocele sale sunt: acfipali cărți ne controlate şi 
a le desface, o şi a 

   



9, : 

Până acum «Minerva» a. editat. deja o întregă 
serie: de scneri de valore. e. 

Spre a-şi putea lărgi sfera ei de activitate; acestă 
societate se adreseză prin alăturatul. Prospect către 

toți Românii de inimă. Și îi învită a lua .parte: în 
mod efectiv la acestă, operă 'seriosă de regenerare 
națională. .; i : 

- 2 
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