ASOCIATIA DE PROTECTIE CBRNE-VULTURUL ALPIN
Nr. inregistrare 18855/A/2015 CIF 34464480
Tel:0772.167.045 Fax: 031.811.50.36 email: office@cbrne.ro
Site: www.cbrne.ro

Nr:________din ______

FORMULAR DE INSCRIERE SI ADEZIUNE IN
ASOCIATIA DE PROTECTIE CBRNE-VULTURUL ALPIN
Subsemnatul/Subsemnata _____________________nascut la data de _____________
in localitatea ________________ judetul _______________________ cu domiciliul In
localitatea _________________ strada ____________________,nr ___, bloc ___,
scara___, etaj ___ , apartament_____ , sector/judetul_________________ posesor a
BI/CI seria _____ nr______________, eliberat(a) la data de _________________de
catre
Sectia
de
Politie
____________________,
avand
CNP
_________________________, solicit inscrierea ca membru in Asociatia de Protectie
CBRNE –VULTURUL ALPIN.
1.

Declar ca am luat la cunostinta de prevederile Statutului Asociatiei de
Protectie CBRNE-VULTURUL ALPIN pe care ma angajez sa il respect,
obligatiile ce revin membrilor, accept si ader la obiectivele, politica si
activitatile Asociatiei.

2.

Ma angajez deasemenea sa sustin si sa promovez obiectivele si activitatile
Asociatiei, prin mijloace legale, si sa contribui la dezvoltarea Asociatiei prin
actiunile mele si prin competentele pe care le detin.

3.

Poate dobandi statutul de membru activ al Asociatiei orice persoana fizica din
tara sau din strainatate, interesata In realizarea obiectivelor asociatiei,
capabila de implicare In proiectele si activitatile asociatiei. Intrarea in asociatie
se face la propunerea consiliului director, in baza hotararii adunarii generale.

4.

Calitatea de membru se pierde prin deces sau incetarea existentei persoanei
juridice, renuntarea la calitatea de membru, adresata in scris presedintelui
Asociatiei. Excluderea membrilor din asociatie va opera in cazul lipsei totale
de activitate timp de trei luni consecutiv, precum si in cazul abaterilor grave
de la
statutul asociatiei, prejudicierea intereselor asociatiei sau a
renumelui acestuia sau nerespectarea hotararilor organelor statutare.
Excluderea unui membru din asociatie se decide de catre Adunarea Generala
constituita conform statutului, cu majoritate de voturi, la propunerea Consiliului
Director

5.

Membrii asociatiei au obligatia de a participa la adunarile generale. In situatia
in care un membru al asociatiei lipseste in mod nemotivat de 3 ori consecutiv
de la intrunirea adunarii generale, va fi sanctionat cu excluderea din asociatie.
Persoanele excluse nu pot emite pretentii asupra cotizatiilor pe care le-au
achitat pana In acel moment.

DUPA COMPLETARE formularul poate fi transmis prin: 1 - posta la sediul asociatiei; 2 - email, scanat; 3
- poate fi predat personal unui membru al asociatiei; 4 - cu ocazia intalnirilor periodice.
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6.

Ma angajez sa achit taxa de inscriere In valoare de:
50 RON – pentru persoane fizice;
300 RON – pentru persoane juridice.
Ma angajez sa achit cotizatia lunara1 In valoare de:
10 RON, pentru persoane fizice;

7.

100 RON, pentru persoane juridice.
8.

De asemenea, ma angajez sa platesc in maximum 30 de zile de la aprobarea
prezentei cereri cotizatia stabilita de Asociatie. In caz contrar, sunt de acord ca
aceasta cerere de adeziune sa fie anulata.

9.

Inteleg ca neplata acestor sume, pana la termenul stabilit, reprezinta dreptul
Comitetului Director de a-mi sterge numele meu din Registrul membrilor
Asociati – echivaland cu “excluderea” mea dintre membrii Asociatiei.

10. Ma angajez sa comunic modificarile care vor surveni in datele de mai sus.
Doresc ca Asociatia sa comunice cu mine prin scrisoare / fax / e-mail / la
adresa de mai sus.
11.

Sunt de acord ca datele mele de identificare si contact sa fie utilizate pentru a
primit materiale informative sau Instiintari cu privire la activitatile Asociatiei.

12. La prezenta cerere, anexez copie de pe Actul de Identitate/Certificat de
Inregistrare.
13.

Declar pe proprie raspundere ca datele din cererea de Inscriere sunt
corecte. Ele pot fi folosite strict pentru uzul intern al Asociatiei.

Anexe:
1.Copie Certificat de Inregistrare (in cazul persoanelor juridice)
2. Copie Act Identitate (in cazul persoanelor fizice)

Numele și prenumele

Data

_____________________

_____________________

(semnatura)

(semnatura)

1

Cotizațiile lunare se pot plăti și în avans trimestrial, semestrial sau anual.

DUPA COMPLETARE formularul poate fi transmis prin: 1 - posta la sediul asociatiei; 2 - email, scanat; 3
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ADEZIUNE
Subsemnatul(a) ___________________________________ cu datele personale
mentionate mai sus, prin prezenta recunosc ca am luat cunostinta de prevederile Statutului

ASOCIATIA DE PROTECTIE CBRNE-VULTURUL ALPIN

si sunt de acord sa

le respect.
Ma angajez sa promovez obiectivele asociatiei, sa particip şi sa sustin activitatile
acesteia, sa respect normele de etica profesionala şi conduita morala, sa pun la dispozitia
acesteia informatiile de care dispun In vederea organizarii sistemului public de informatii, In
beneficiul comun al tuturor membrilor ei.
Ma voi abtine de la orice actiune care dauneaza prestigiului şi intereselor asociatiei şi a
membrilor ei.
Data:______________
(semnatura)

Telefon fix:_______________

Telefon mobil:_________________

Email:___________________

Aceasta rubrica nu se completeaza de catre solicitant
Hotararea Consiliului Director al asociatiei
Membru admis

Membru respins

L.S.

L.S.

Data:______________

Presedinte

Consiliul Director
Vicepresedinte:

Secretar General:

Data:______________

Data:______________

Data:______________
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