Avizat favorabil / nefavorabil
Consiliul Director
(semnătură şi ştampilă)

Data: ......................

Cerere de adeziune
Societatea/Fundatia/AsociaŃia

................................................................................,

cu

sediul în ......................................................, cod fiscal ......................................, înregistrată în
Registrul ComerŃului (sau în alt registru special de evidenŃă publică) cu numărul
........................................................................1, reprezentată legal de către.................................
......................................................, domiciliat(ă) în ....................................................................
...................................................................................................................................2, născut(ă) în
........................................., la data de ........................., având cetăŃenia .......................,
legitimat(ă) prin B.I. / C.I. seria ..........., numărul ..............................., emis(ă) de către
................................................, la data de .........................., CNP .........................................
Am citit Statutul AsociaŃiei Astroclubul Borealis şi Regulamentul de aderare şi suntem de
acord cu toate prevederile acestor documente.
Considerăm a fi de datoria noastră ca după dobândirea calităŃii solicitate, să susŃinem
moral şi material AsociaŃia, în vederea atingerii Ńelurilor pe care şi le propune.
În vederea reprezentării noastre în relaŃia cu AsociaŃia Astronomică Astroclubul Borealis,
desemnăm persoana ale cărei date de identificare şi contact se regăsesc în anexa la prezenta.
Suntem de acord ca datele noastre de identificare şi contact, să fie utilizate pentru a primi
materiale informative sau înştiinŃări cu privire la diverse acŃiuni ale organizaŃiei.
Declar pe proprie răspundere că Societatea/Fundatia/Asociatia pe care o reprezint nu se
află în nici una din situaŃiile ce contravin prevederilor Statutului AsociaŃiei Astronomice
Astroclubul Borealis.

Data
…………………………
1
2

Semnătura
……………………………

Dacă este alt registru decât cel al ComerŃului se va trece denumirea acestuia.
Se va trece domiciliul complet.

Anexa la Cerere de adeziune PJ
I.

InformaŃii personale ale reprezentantului desemnat în relaŃie
cu AsociaŃia Astronomică Astroclubul Borealis.

Nume:
Prenume:
Cod Numeric Personal: | | | | | | | | |
Sex: | M | F | Se încercuieşte varianta corectă ! Data naşterii: |

|

|

|

|

*Datele calendaristice se vor completa în ordinea zi / lună / an

II.

Contact.

Tel. acasă:
Tel. serviciu:
E-mail:
JudeŃul de domiciliu:
Localitatea de domiciliu:
Adresa de rezidenŃă:

Tel. mobil:
Fax:

Adresa de corespondenŃă (dacă este diferită de adresa de rezidenŃă):
III.

Profilul persoanei juridice aderente.

Scurtă prezentare a persoanei juridice (domeniul de activitate,
vechime, etc.):

MotivaŃia adeziunii:

Data completării
…………………………

Semnătura reprezentantului legal
……………………………
Semnătura reprezentantului desemnat
……………………………

