
PROCURA

--------------------------------Anul ...., Luna ...., Ziua a .......-------------------------------------------

-------Eu, subsemnatul/a, ............, născut/ă la data de ........., cetățenia: ............. domiciliat în .........., mun.

..........., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ...., legitimat prin ..........., eliberat de către .......... la .........., codul

personal .............................

--------Prin prezenta îi încredinţez cet. ............, născut/ă la data de ........., cetățenia: ............. domiciliat în

.........., mun. ..........., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ...., legitimat prin ..........., eliberat de către .......... la

.........., codul personal .............................

-------Să dispună de conturile bancare, de orice tip deschise la ………. cu dreptul de a depune şi retrage

orice sumă de bani de pe cont cu toate dobânzile, compensaţiile şi indexaţiile cuvenite, a efectua

transferurile necesare, de a închide contul, de a deschide conturi pe numele meu, să semneze în

numele meu şi să îndeplinească toate acţiunile şi formalităţile legate de aceste împuterniciri.----------------

----------Pentru aducere la îndeplinirea prezentei procuri, reprezentantul meu va semna în numele meu şi

pentru mine oriunde va fi necesară semnătura sa fiindu-mi opozabilă şi va îndeplini toate acţiunile legate

de această împuternicire, va accesa datele mele cu caracter personal, totodată va putea face tot ce va

socoti necesar după împrejurări şi chiar nefiind prevăzut aici, putând ţine aceasta loc şi de procură specială

în cazul în care legea ar cere o asemenea procură, considerându-se că tot ceea ce va face este

împuternicit prin aceasta procură ca făcut de mine şi obligatoriu pentru mine.----------------------------------------

-------- Subsemnata declar pe proprie răspundere că: -----------------------------------------------------------------------

---------Dispun de capacitate de exerciţiu deplină, asupra mea nu a fost instituită tutela, curatela.--------------

---------Îmi exprim liber consimţămîntul, care nu este afectat de careva vicii, este exprimat cu intenţia de a

produce efecte juridice. Îmi conştientizez acţiunile, care sunt precise și serioase şi le dirijez, fiind în stare să

apreciez efectele juridice ale prezentului act şi ale acţiunilor mele la momentul întocmirii lui. --------------------

--------La solicitarea mea, textul prezentei procuri a fost redactat de notarul ........, care mi-a citit în

glas conţinutul prezentei procuri, mi-a explicat efectele juridice ale acesteia, inclusiv conţinutul art.364,

368, 374 alin.(1)(2)(3), 375, 377, 379 ale Codului Civil al Republicii Moldova, pe care eu l-am înţeles;

--------------

-------Prezenta procură  exprimă şi reprezintă voinţa mea.----------------------------------------------------------------

---------Ştiu că la revocarea şi încetarea valabilităţii prezentei procuri voi fi obligat să informez despre acest

fapt reprezentantul şi terţii cunoscuţi de mine cu care reprezentantul urma să contracteze. ----------------------



-------Îmi exprim expres consimţămîntul la prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc.

Cunosc scopul, destinaţia și volumul datelor personale prelucrate conform art. 5 din Legea RM nr. 133 din

08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.---------------------------------------------------------------

--------Prezenta procură este întocmită şi autentificată în două exemplare identice, din care unul se va

păstra provizoriu în arhiva deţinută de notarul ............., iar al doilea se înmînează

reprezentatului.----------------------

Procura este valabilă pe un termen de 3 (trei) ani, fără dreptul de a elibera procură ulterioară.

SEMNĂTURIA MANDANTULUI: _________________/_________________________________________

● Textul procurii se adaptează după situații


