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PROCURĂ DE REPREZENTARE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A  

ASOCIAȚIEI DE ISTORIE BALCANICĂ 

 

Subsemnatul ______________________ (numele și prenumele complet, conform actului 
de identitate), domiciliat în ____________________________________, posesor C.I. seria ____, 
nr. ______, eliberată la data de __________ de către _______________________, având CNP 

________________, 

 

Membru în Adunarea Generală a Asociației de Istorie Balcanică, în calitate de Mandant, 

 

împuternicesc prin prezenta pe subsemnatul ________________________ (numele și 
prenumele complet, conform actului de identitate), cetățean ____________, domiciliat în 
____________________________________, posesor C.I. seria ____, nr. ______, eliberată la 
data de __________ de către _______________________, având CNP ________________, în 
calitate de Mandatar, 

 

să mă reprezinte în Adunarea Generală a Asociației de Istorie Balcanică, ce va avea loc la 
data de _________, ora ______, la sediul Asociației, și să exercite dreptul de vot potrivit 
instrucțiunilor primite, cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor încrise pe ordinea de zi, 

după cum urmează: 

 

1. ______________________________________________________________________ 
(se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se votează) 

 
Pentru ___________  Împotriva ___________ Abținere ___________ 

 
2. ______________________________________________________________________ 

(se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se votează) 
 

Pentru ___________  Împotriva ___________ Abținere ___________ 

 
3. ______________________________________________________________________ 

(se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se votează) 
 

Pentru ___________  Împotriva ___________ Abținere ___________ 

 
4. ______________________________________________________________________ 

(se va nota punctul de pe ordinea de zi pentru care se votează) 
 

Pentru ___________  Împotriva ___________ Abținere ___________ 
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În acest sens, Mandatarul mă va reprezenta cu drept de vot în Adunarea mai sus 
menționată, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia Adunării și va consimți 
la orice alte formalități  prevăzute de legislația aplicabilă, semnatura sa dată în limitele prezentului 

mandat fiindu-mi pe deplin opozabilă. 

Împuternicesc mandatarul să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau 
putere discreționară de a vota asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea 

de zi. 

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și este valabil numai la ședința 
Adunării Generale sus menționate, iar mandatarul are obligația să voteze în conformitate cu 
instrucțiunile formulate de membrul AIB care l-a desemnat. 

Prezenta procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care: 

- un exemplar va fi trimis prin poștă sau electronic, Consiliului Director, urmând a fi primit 
cel tarziu cu 24 de ore înainte de ședinta AGA; 

- cu cel de-al doilea exemplar va fi trimis prin poștă sau electronic reprezentantului care se 
va prezenta în Adunarea Generală; 

- cel de-al treilea exemplar va rămâne la membrul AGA reprezentat. 

 

 

Mandant, (numele și prenumele conform actului de identitate) 

__________________________ 

 

Locul _____________________ 

 

Data _____________________ 

 

Semnătura ________________ 

 


