
IMPUTERNICIRE SPECIALĂ
 
 pentru ADUNAREA GENERALĂ  EXTRAORDINARĂ a  Asociației crescătorilor de suine autohtone 
Mangaliţa şi Bazna , cod fiscal 33916595 , cu sediul în Arad str. Ion Campineanu  nr 1A  România   

 Subscrisa ....................................... persoană juridică cu sediul 
în .................................Nr. ................Jud.............................. înregistrată în Registrul Comerţului sub 
nr ..................... RO ................................... 
Sau 
  Subsemnatul ........................................ cetăţean  român domiciliat în ....................... 
str..........................................Nr.........Jud ....................... identificat cu .CI. Seria ........ nr. ........ eliberat de 
SPCLEP .......................la data ................. CNP ........................
 în calitate de membru asociat  ai  Asociației crescătorilor de suine autohtone Mangaliţa şi Bazna cod 
fiscal 33916595,  asociație înfiinţată în conformitate cu OG 26/ 2000, înregistrată la Registrul Asociaţiilor 
şi Fundaţiilor de pe lângă  Tribunalul Arad  în conformitate cu Art.12   privind dreptul meu la vot  din 
Statutul Asociației , împuternicesc prin prezenta pe .......................................... (nume / prenume reprezentant) 
identificat cu act de identitate CI seria .......... nr. ................ eliberat de SPCLEP ............. la data 
de .................. CNP.............................. să reprezinte subscrisa / să mă reprezinte în cadrul Adunării Generale 
a Asociaților  în ziua de 29.02.2020  sau în data de 14.03.2019. (a doua convocare), în cazul neîndeplinirii 
cvorumului necesar la prima convocare, să exercite dreptul de vot , după cum urmează: ORDINEA DE ZI 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ 
 Vot:  Pentru    
 Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit şi 
îi dau putere discreţionară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse în ordinea de zi 
până la data întocmirii prezentei Imputerniciri speciale.

Întocmită astăzi ..................... în 3 exemplare originale, având aceeaşi forţă juridică, unul pentru mandant, 
unul pentru mandatar şi cel de-al treilea pentru a fi depus la secretariatul Asociației crescătorilor de suine 
autohtone Mangalița și Bazna

 Data: ............................ (numele şi prenumele asociatului  persoană fizică sau a reprezentantului legal al 
asociatului  persoană juridică, ).............................................
 Semnătura 

NOTA 

Vă rugăm să confirmați prezența până la data de maxim 27.02.2020 

(1) După completarea şi semnarea Împuterniciri speciale, un exemplar original se va depune / expedia la 
sediul Asociației  în plic sigilat, cu menţionarea scrisă clar “Pentru AGA Asociației crescătorilor de 
suine autohtone Mangaliţa şi Bazna”, astfel încât aceasta să fie înregistrată la sediu cel târziu la data 
de 27.02.2020

Asociația se obligă să păstreze exemplarele depuse în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate. 
Vă rugăm verificaţi cerinţele din Convocator şi începând din data de 03.02.2020  trimiteți  Procura 
specială. 


