
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:          timbru sec 
 

P R O C U R Ă 
 
 Subscrisa ______________ S.R.L., persoană juridică română, cu sediul  social în 
_________________înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ____________ sub 
nr. ______________, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ___________, C.U.I -__________, prin 
administrator, ________, cetățean român, domiciliat in _______________posesor a CI seria _______nr. 
_____________, emisă de ___________, la data de _____________ având valabilitate până la data de -
________, CNP -_____________ declar pe propria răspundere că sunt administrator al firmei şi în această 
calitate,  

ÎMPUTERNICESC 
 prin prezenta pe ______________________________, să reprezinte societatea mai sus 
menţionată, în relaţia cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și în fața autorităților 
competente, în vederea semnării şi depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a 
declaraţiilor fiscale ale societăţii prin serviciul ,,Depunere declaraţii on-line’’, oferit de Ministerul de 
Finanțe conform Art. 2, alin.4, din Ordinul MFP nr. 2520/2010, existent pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi să semneze aceste 
declaraţii prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, 
acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și 
completările ulterioare, putând accesa si dosarul fiscal al societatii. 
 Totodată, mandatara societății, este împuternicită să îndeplinească toate formalitățile necesare 
pentru toate operațiunile din SPV (Spațiul Privat Virtual). 
 Declar că:  
 - sunt de acord cu accesul deplin la informațiile referitoare la istoricul acțiunilor anterioare 
din SPV (Spațiul Privat Virtual) al societății;  
 - accept termenii și condițiile de utilizare a SPV (Spațiul Privat Virtual), conform art. 18 alin. 
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si art. 15 alin. (9) din OMFP 660/2017.  
 Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatara societății, este împuternicită 
să îndeplinească toate formalităţile necesare completării, semnării şi depunerii declaraţiilor fiscale 
ale societății și utilizarea cu puteri depline a SPV (Spațiul Privat Virtual), scop în care va reprezenta 
societatea în fața autorităților şi instituţiilor abilitate (Camera de Comerţ, Oficiul Național al 
Registrului Comeţului, Primărie, Administraţie Financiară, Direcția Generală a Finanțelor Publice 
competentă, ITM, ONRC, etc.), va putea semna si depune formularul 150, 152 pentru utilizarea unui 
certificat digital calificat in vederea obtinerii dreptului de acces la dosarul fiscal de pe site-ul ANAF, 
va face orice cereri şi declaraţii în numele societății, va depune şi ridica documente, va plăti orice fel 
de taxe, semnând în numele şi pentru aceasta ori de câte ori va fi nevoie, în limitele prezentului 
mandat, semnătura sa fiind opozabilă societății. 
 Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil şi valabil până la aducerea sa la îndeplinire sau 
încetarea acestuia în cazurile prevăzute de lege.  
 Tehnoredactată la sediul________, într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva 
biroului notarial şi 3 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial şi 2 
exemplare au fost eliberate părţii. 
 

MANDANTĂ 
_______________S.R.L. 

prin administrator,  
_________________ 

 


