
PROCURĂ  
Eu,  ______________________________________________________________________________________, 

(numele, prenumele, patronimicul reprezentatului) 

codul personal _________________________, membru activ ACAP RM, carnet de membru nr. ____________, 
 

domiciliat în _____________________ str._____________________________________________, ap.______, 
 

prin prezenta împuternicesc membrului activ ACAP RM, 

__________________________________________________________________________________________, 
(numele, prenumele, patronimicul) 

codul personal ___________________, carnet de membru nr. ________, domiciliat în ____________________, 
 

str.___________________________________, ap._____, să participe la Adunarea generală cu drepturi de a 

participa la dezbateri şi  de a vota în cadrul adoptării hotărârilor pe toate întrebări incluse în ordinea de zi, 

stabilite pentru Adunarea generală care va avea loc la data de 19 mai 2018, ora 09:30. 

 

Semnătura reprezentatului _________________      „___” ______________ 2018 
 
 

Semnătura reprezentatului o confirm. Datele personale au fost verificate. 
 

______________________________________    ______________________      „_____” _______________ 2018  
                            (directorul executiv sau președintele)                                                           (semnătură, L. Ş.) 

Notă. Confirm că toată informația în prezenta procură este corectă. În conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal autorizez utilizarea acestor date pentru organizarea și desfășurarea Adunării 

Generale  Anuale  a membrilor ACAP RM din 19.05.2018. 
 

Semnătura  _________________      „___” ______________ 2018 
 

Semnătura  _________________      „___” ______________ 2018 

 

Notă. Prezentați această procură la ACAP RM sau comisiei de înregistrare a participanților la Adunarea generală din 19 mai 2018. 
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