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Î M P U T E R N I C I R E 

 
 

Prin prezenta, subsemnata/ul ……………………………………………………………………………….......................,  
în calitate de membră/membru mandant al UNART, având numărul de mandat  …………………….. în cadrul 
organismului de gestiune colectivă UNART, în conformitate cu prevederile Statutului  UNART, 
împuternicesc pe dna./dl ………………………………...., membru mandant al UNART, să mă reprezinte şi să 
voteze în numele meu şi pe  seama mea în  cadrul Adunării  Generale a organismului de gestiune colectivă 
UNART, Adunare care va avea loc la data şi în locul comunicat în Convocatorul pentru  Adunarea Generală 
UNART pe care l-am primit  prin poşta electronică şi de care am luat cunoştinţă şi din  afişarea  pe site-ul 
oficial al UNART. 
 

Prezenta Împuternicire este acordată şi pentru situaţia în care Adunarea Generală Ordinară a UNART este 
reconvocată. 
 

Precizez, că am luat Ia cunoştinţă Ordinea de Zi, aşa cum aceasta este comunicată în Convocatorul pentru  
Adunarea Generală Ordinară  şi îmi exprim  acordul cu aceasta. 
 

1)  Menţionez, că nu am de formulat alte observaţii şi/sau completări. 
 

M.1 SEMNĂTURA  membrului UNART: ………………………………………                                                                                                                          
 

data: …………… / 2016 
 
2) Menţionez,  că am de formulat următoarele observaţii şi comentarii: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

M.2 SEMNĂTURA  membrului UNART: ………………………………………                                                                                                                          
 

data: …………… / 2016 
 

 

 
 
 

 
Legenda: 
1) în cazul în care nu aveţi de formulat observaţii şi/sau completări, vă rugăm să încercuiţi menţiunea de la nr. 1, să 

baraţi mentiunea de la nr. 2  inclusiv spaţiile punctate şi să semnaţi în calitate de membru UNART la menţiunea 
de la nr. 1 (M.1), 

 

2) în cazul în care doriţi să formulaţi observaţii şi/sau completări, vă rugăm să încercuiţi menţiunea de la  nr. 2, să 
baraţi menţiunea de la nr. 1, să completaţi opiniile dumneavoastră în spaţiile punctate şi să semnaţi în calitate de 
membru UNART la menţiunea de la nr. 2 (M.2). 


