
PROCURA

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

---------SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „...........”, cu sediul în Republica Moldova, mun. ....., str.

......., nr. ..., înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice la Camera Înregistrării de Stat a

Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova sub numărul de identificare de stat-codul fiscal ...........la ..........,

în persoana administratorului, Dnul ............, născut/ă la data de ........., cetățenia: ............. domiciliat în .........., mun.

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

acționează în baza Actelor de

Constituire,----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------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 reprezinte toate interesele societăţii şi ale mele în calitate de fondator al SOCIETĂȚII CU

RĂSPUNDERE LIMITATĂ „xxxxxxxxx”, în faţa tuturor instituţiilor, organelor, înteprinderilor, statale şi

nestatale, instituţii financiare (bancare), birourilor notariale, persoane fizice şi juridice, organe de control,

Inspectoratul Fiscal de Stat, Primării, Agenția Servicii Publice, Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice”

Serviciul Cadastral Teritorial, Departamentul Statistică, Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale, Direcția

Comerț, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Centrul de Certificare a Cheilor

Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept a I.P. ”Agenția Servicii Publice”,

precum şi alte organe de care va fi nevoie de pe teritoriul Republicii Moldova, pe toate chestiunile juridice,

financiare, economice, etc., ce ţin de funcţionarea/activitatea societăţii, de a deschide, modifica şi/sau

închide orice conturi bancare, de a efectua în numele meu și a societății orice plăţi, de a achita sumele

necesare de bani, de a efectua ridicări şi viramente în

numerar.-----------------------------------------------------------------------------------

--------Mandatarul meu este împuternicit să întocmească orice act administrativ de administrare şi de

conservare a patrimoniului societăţii, va putea încheia orice contracte de locaţiune/arendă (închiriere) a

bunurilor societăţii, stabilind toate clauzele contractuale, va putea procura şi/sau înstrăina orice bunuri

imobile sau mobile, să încheie și să semneze tranzacţiile necesare admise de legislaţie, contractele de

vânzare-cumpărare, inclusiv și vînzare-cumpărare a bunurilor viitoare, arendă şi locaţiune (închiriere), acte

de predare-primire a bunului imobil, la preţul şi condiţiile cât mai avantajoase pentru societate, cu primirea



şi/sau achitarea sumelor necesare de bani, cu dreptul de a da și semna declarații privind achitările

integrale și ridicarea

grevărilor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Să reprezinte interesele la orice Instituție Financiară și/sau Bancă Comercială din Republica

Moldova, cu dreptul de a semna contractul/le de credit, acordurile adiționale aferente contractului/lor de

credit, contractul de fidejusiune și alte acte legate de obținerea creditului/lor legate de activitatea

întreprinderii.

--Să reprezinte interesele în vederea achitării creditelor, de a depune toate cererile legate de contractul/le

de credit, cu dreptul de a primi banii cuveniți, de a depune cereri și declarații din numele meu ca fondator.--

Totodată, mandatarul meu mă va reprezenta precum şi va participa la Adunările Generale a asociaţilor

S.R.L. “xxxxxxx”, (cu drept de vot), va semna procesele-verbale, actele de angajare patrimonială şi alte

acte necesare, va putea solicita credite bancare, va putea garanta aceste credite cu bunuri ce aparţin

societăţii.-

--------Să reprezinte interesele mele și a societății la Instituția Publică ”Agenția Servicii Publice” Serviciul

Cadastral Teritorial privind ridicarea Extrasului pentru Efectuarea Tranzacţiilor şi a Certificatului cu privire la

Valoarea Bunului Imobil.-------------------------------

-------- 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


