
 
  

 

 

 

 

 

 

Către: Președintele Asociației pentru Cercetarea și Promovarea Produselor Agroalimentare 

„Crișana” 

  

CERERE DE ADEZIUNE CA MEMBRU  

PERSOANĂ JURIDICĂ 

 

Subsemnatul/a.........................................................................................................., având 

calitatea de  …….............……., telefon personal …………………….e-mail personal 

………………, în calitate de reprezentant al organizației 

…………………………………………....................., forma de înregistrare juridică (societate 

comercială, instituție, organizație nonguvernamentală etc.) ……….………………..................., 

CUI ………….....…, având sediul social în localitatea……………...........………, strada 

.........................…, nr. .....…., județul …………....    

Conducătorul organizației / director: …………………….……….....................................….,  

Telefon/Fax - secretariat: …............................, adresă web: ……..............…….., e-mail: 

……......…………..,  

 

Cunoscând statutul Asociaţiei pentru Cercetarea și Promovarea Produselor Agroalimentare 

"Crişana", considerând ca acesta este interesul activității și acțiunilor noastre, vă rugăm a ne 

înscrie ca membrii ai Asociației „Crișana” începând cu data de ............... 

 

Ne angajăm să respectăm statutul asociației, să acţionam pentru realizarea scopului şi 

obiectivelor şi să respectăm deciziile structurilor de conducere alese, să plătim cotizaţia anuală de 

.........RON în luna .................a fiecărui an. 

Suntem de acord ca datele cu caracter personal şi datele de contact să fie utilizate pentru a 

primi materiale informative sau înştiinţări cu privire la diverse acţiuni ale Asociaţiei. 

Anexe (opțional):  

 Formular de înregistrare a datelor de identificare ale membrilor 

 Fișa de identificare a organizației 

 

 Data: .......................   Semnătura:................................... 

 

Cererea a fost înregistrată cu nr. .......... / .................... 

Avizul Consiliului Director al APCPPA Crișana nr......../..........  

Membru:  admis    /  respins  

Numele şi semnătura reprezentantului legal al APCPCA Crișana 



 
  

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR 

Drepturile membrilor  

 de a participa la Adunarea Generală; 

 de a pune în discuție prin includerea pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a oricărui 

subiect care are legătură cu activitatea Asociației; 

 de a vota asupra oricăror probleme puse în discuția Adunării Generale, în cadrul ședințelor 

acestui organ;  

 de a-şi exprima acordul sau dezacordul față de hotărârile organului de conducere din care 

face parte sau a organului executiv; 

 de a accede, în urma votului organului de conducere competent, în oricare dintre funcțiile 

din cadrul Asociației; 

 de a convoca, în condițiile prezentului statut, ședința organului deliberativ; 

 de a cere, şi de a i se pune la dispoziție, pe cheltuiala proprie, fotocopii după actele 

Asociației (hotărâri, decizii, regulamente etc.) 

 de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în vederea îndeplinirii acțiunilor statutare ale 

asociației, bunurile din patrimoniul Asociației; 

 de a fi recompensat în orice mod pentru activitatea sa prin hotărârea Adunării Generale; 

 de a renunța la calitatea de membru. 

Obligațiile membrilor 

 de a plăti taxa de înscriere și cotizația anuală; 

 de a respecta prevederile  statutului asociației; 

 de a sprijini Asociația în organizarea şi desfășurarea acțiunilor hotărâte de către organele de 

conducere; 

 de a promova, prin comportament profesional și științific obiectivele și scopurile 

Asociației;  

 de a se supune hotărârilor şi deciziilor luate în conformitate cu legea și statutul Asociației 

de către organele de conducere ale Asociației; 

 de a nu folosi bunurile din patrimoniul Asociației în scopuri personale sau contrare 

scopului şi obiectivelor Asociației, 

 de a se abține de la orice fel de declarații sau acțiuni publice personale care ar prejudicia în 

orice fel imaginea şi activitatea Asociației; 

 de a nu iniția acțiuni, fără împuternicire prealabilă, din partea organelor de conducere 

competente, care ar putea implica în orice fel Asociația. 

Data: .......................     Semnătura:................................... 


