FORMULAR DE ADEZIUNE ŞI ÎNSCRIERE ÎN “AGRO TRANSILVANIA CLUSTER”
În atenția: Domnului Președinte
Subsemnatul(a) ______________________, domiciliat(ă) în localitatea ____________________,
strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat(ă)
cu BI/CI ____, seria ____, nr. ____, eliberat(ă) de __________, CNP: _____________________, în
calitate de _____________________ al entității ___________________________ cu sediul în
localitatea ___________, strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel.
____________, fax ____________, e-mail ________________________, website_____________,
înregistrat la Registrul Comerțului cu nr.______________, CUI______________, CAEN principal
_______________________________________,

cont

bancar___________________________,

deschis la banca_____________________, solicit înscrierea în Asociația „CLUSTERUL AGROFOOD-IND NAPOCA” a entității menționată mai sus.
Am luat la cunoştinţă prevederile actelor constitutive ale Asociației „CLUSTERUL AGRO-FOODIND NAPOCA” şi mă angajez să respect drepturile şi obligațiile ce revin membrilor, accept și
ader la scopul, obiectivele, politica și activitățile Asociației.
Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus. Doresc ca Asociația să
comunice cu mine prin scrisoare / fax / e-mail / la adresa de mai sus.
Mă angajez de asemenea, să susțin și să promovez obiectivele și activitățile Asociației, prin
mijloace legale și să contribui la dezvoltarea asociației prin acțiunile mele și prin competențele
pe care le dețin.
Mă angajez să achit cotizația anuală, conform plafoanelor stabilite de Adunarea Generală a
Asociației.
Mă angajez să transmit Asociației toate documentele cerute care sunt necesare pentru
îndeplinirea obiectivelor Asociației.
Declar pe proprie răspundere că toate datele din cererea de înscriere sunt corecte și reale.
Anexez prezentei cereri :
- Bilanțurile pe ultimii 3 ani;
- Copie după certificatul de înregistrare al entității care solicită să devină membru (alt document
de atestare al cadrului legal de funcționare);
- Copie după act de identitate al reprezentantului legal;
- Hotărârea organului de conducere a entității pe care o reprezint, privind angajamentul de
asociere și împuternicirea mea de a o reprezenta (Hotărâre A.G.A./C.A., Decl. Asociat Unic);
- Document oficial din care reiese componența nominală a organului de conducere a entității pe
care o reprezint (ex. Certificat Constatator, Decizie A.G.A., etc);
Localitatea și data

Numele și prenumele

Semnatură și ștampila

