PROCURĂ
Nr.________din_________________20____ Republica Moldova
AO; FC; Ş.S; A.R. ________________________________________________ în calitate de membru
asociat al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal cu sediul: _________________________ prin prezenta
procura îl împuterniceşte pe D-nul „_______________________________”, cetăţean al R.M., născut la
______________________, titularul buletinului de identitate A_______________, eliberat la
__________________,

cod

personal____________________,domiciliat

în

________________________________________ să reprezinte interesele” FC; AO; Ş.S; A.R; etc.
____________________________________________________________________________________”
la Federaţia Moldovenească de Fotbal cu toate drepturile prevăzute de actele de constituire,
înclusiv cu dreptul de a participa la Congresele (adunările generale) ordinare,de dare de seamă şi alegere
a organelor de conducere , extraordinare ale F.M.F. şi a vota cu numărul de un vot la momentul
desfăşurării adunării pe orice chestiuni inclusiv: - Aprobarea Agendei şi a procesului verbal al Congresului
precedent, modificarea actelor de constituire a Federaţiei; schimbarea denumirii, sediului Federaţiei;
schimbarea, alegerea, revocarea preşedintelui F.M.F., vicepreşedinţilor, membrilor Comitetului Executiv,
secretarului, trezorierului şi altor organe de control şi conducere a F.M.F. ; aprobarea deciziilor şi
rapoartelor de activitate a preşedintelui,comitetului executiv, a organului de audit; aprobarea planului de
activitate a F.M.F. pentru următorii patru ani; afilierea, suspendarea şi excluderea membrilor afiliaţi din
rîndurile F.M.F.;destituirea unor persoane din organele FMF; delegarea atribuţiilor Congresului către
Comitetul Executiv al FMF, adoptarea şi aprobarea oricăror altor decizii necesare îndeplinirii scopurilor
F.M.F. ; alte drepturi prevăzute de actele de constituire şi pentru buna desfăşurare a Congresului cum ar
fi alegerea organelor de lucru ale Congresului (comisiilor numarare validarte,moderatorul
Congresului,secretariatul) etc. Pentru realizarea atribuţiilor indicate mai sus reprezentantul meu este în
drept să exercite orice drept al asociatului, prevăzut de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi statutul
FMF înclusiv: înaintarea cererilor şi demersurilor,luarea de cuvînt, votarea , semnarea proceselor-verbale
şi altor acte necesare, adoptarea deciziilor şi încheierea oricăror tip de tranzacţii.
În cazul în care şcoala,clubul,societatea sau asociaţia îşi va schimba denumirea, ulterior datei emiterii
prezentei procuri, procura rămîne valabilă în tot conţinutul ei pînă la expirarea termenului de valabilitate,
fără a fi necesar emiterea unei alte procuri.
Procura este valabilă pe un termen de 2 luni fără drept de substituire.
Conducătorul ___________________________________
Numele,prenumele,semnătura conducătorului ,ștampila

_________________________

