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PROPUNERE CANDIDAT 

pentru funcţia vacantă de membru în Comitetul Reprezentanţilor SC Fondul Proprietatea SA1 
 

 
Subsemnatul [_________________________________________________________________], 
(numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acţionarului persoană 
juridică)  
reprezentant legal al 
[_____________________________________________________________________________] 
(se va completa numai pentru acţionar persoană juridică, cu denumirea completă şi CUI),  
posesor al B.I./C.I./paşaport seria [__________], nr. [___________________], CNP 
[________________________]  
 
în calitate de acţionar al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comertului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005,  cod unic de inregistrare 18253260,  
 
propun următoarea persoană / următoarele persoane în calitate de membru / membri în Comitetul 
Reprezentanţilor SC Fondul Proprietatea SA., după cum urmează:  
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Cetăţenie Act de identitate (tip 
act, serie, nr., eliberat 
de, valabil până la) 

Domiciliat în Calificare 
profesională 

Acţionar al SC 
Fondul 

Proprietatea SA  
1       
2       

 
Notă: 
Pentru fiecare candidat propus se vor anexa prezentului formular următoarele documente:  

- o copie cartii de identitate 
- CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale curente 
- certificatul de cazier fiscal 
- certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe propria raspundere, daca acesta nu este cetatean român. 

 
 
Data completării:   
 
Nume şi prenume:   
(numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, 
în clar, cu majuscule) 
 
Semnătura:  
(semnatura acţionarului persoană fizică sau semnatura şi ştampila pentru reprezentantul legal al acţionarului 
persoană juridică) 

                                                 
1 Formular valabil pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Fondul Proprietatea SA care va avea loc în data 
de 04 aprilie 2012  


