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Anexa nr. 33
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
PROCURĂ GENERALĂ
(societate comercială)
Subsemnatul/a_________________________________________, născut/ă
la data de______________, în__________________________________________,
cu domiciliul în______________________________________________________,
identificat prin ______________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
împuternicesc pe____________________________________________________,
născut/ă la data de_________________, în _______________________________,
domiciliat/ă în _______________________________________________________,
identificat/ă prin _____________________________________________________,
având codul numeric personal__________________________________________,
pentru a mă reprezenta cu depline puteri în faţa oricăror persoane fizice şi/sau
juridice, autorităţilor publice, a organelor judecătoreşti, bancare, financiare şi a
notarului public în toate problemele privind organizarea (înfiinţarea) administrarea şi
funcţionarea „SC___” SRL, al cărui asociat sunt, cu participarea la beneficii şi/sau
pierderi de ____%, cu sediul social în ____________, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului în ______________________________________________
sub nr._______________, având cod fiscal________________.
Mandatarul meu va formula cereri, va depune şi primi note şi alte înscrisuri, va
efectua orice fel de operaţiuni bancare în conturile în lei şi valută deschise la diferite
bănci din România pe numele meu sau al societăţii mai sus menţionate, va
întreprinde toate demersurile necesare realizării obiectului de activitate al societăţii,
va încheia contracte de asociere, va întocmi şi semna acte adiţionale la actele
constitutive, aducând orice fel de modificări acestora, va întreprinde orice
demersuri/acţiuni pe care le va socoti utile pentru desfăşurarea normală a activităţii
societăţii. De asemenea, va primi toate actele de procedură, inclusiv hotărârile
judecătoreşti,va putea realiza orice tranzacţie, va putea renunţa la acţiune, va putea
declara şi va putea renunţa la orice cale de atac, mă va reprezenta la toate instanţele
care vor judeca această cauză atât la fond, cât şi în căi de atac, ordinare sau
extraordinare, va putea face încasări şi plăţi, va putea solicita învestirea titlului cu
formulă executorie şi îl va ridica, va putea angaja avocaţi.
Pe scurt, va putea face tot ceea ce aş putea face şi eu, pentru realizarea
acestui mandat, fără ca nimeni să poată să-i opună vreo limitare, impreciziune ori
imperfecţiune a mandatului.
Pentru realizarea acestui mandat, mandatarul meu va semna pentru mine
oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului.
Prezentul mandat este gratuit şi netransmisibil.
Redactat astăzi________________la Ambasada/Consulatul General al
României la ____________________, în____exemplare, din care _____exemplare
s-au eliberat părţilor.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Legea 677/2001.

Semnătura___________________
Urmează încheierea de autentificare, pe verso.

