
                               ASOCIAȚIA FEMEILOR PROFESIONISTE 
                                               Sediul social:Str. Bujor,nr.1, Com.Șendreni, jud. Galați, cod: 807290 

                                 e-mail: asociatiafp@gmail.com,   https://femeiprofesioniste.wordpress.com/ 

                                               cont IBAN:RO56BTRLRONCRT0538476301 

                                       C.I.F : 42698414 

 

 
 

                                                                                                                           APROB, 

                                                                                                       Președintele 

                                                                                                       Consiliului Director 
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FORMULAR ADEZIUNE 

 

Subsemnata/ul ____________________________, domiciliat/ă  în localitatea ___________,                                 

strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat/ă cu 

BI/CI ____, seria ____, nr. ____, eliberat de ___________, CNP: ___________________, în 

calitate de _____________________ al societății ___________________________ cu sediul în 

localitatea ___________, strada ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. 

____________, e-mail ________________________, website_____________, înregistrată la 

Registrul Comertului cu nr.______________, CUI______________, cont 

bancar___________________________, deschis la banca_____________________, solicit 

înscrierea în cadrul Asociației Femeilor Profesioniste ca: 

 

 Persoană fizică 

 Persoană juridică 

 

Art.1 Poate dobândi statutul de membru activ al asociației orice persoană fizică sau juridică din 

țară sau din străinătate, interesată în realizarea obiectivelor asociației, capabilă de implicare în 

proiectele și activitățile asociației. Intrarea în asociație se face la propunerea consiliului director, 

în baza hotărârii adunării generale. 

Art.2 Membrii asociației vor promova interesele asociației. 

Art.3 Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) și exludere. Excluderea membrilor 

din asociație se va realiza în cazul abaterilor grave  de  la   statutul  asociației,   prejudicierea  
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intereselor  asociației  sau  a  renumelui  acesteia  sau nerespectarea hotărârilor organelor statutare. 

Excluderea unui membru din asociație se decide de către adunarea generală constituită conform 

statutului, cu majoritate de voturi, la propunerea consiliului director. 

Art.4 Membrii asociației au obligația de a participa la adunările generale.  

Art.5 Fiecare membru al asociației se obligă să achite cotizația anuală și taxa de înscriere, stabilită 

la începutul fiecărui an calendaristic.  

Pentru anul 2020 cotizația anuală este de 150 lei. Taxa de înscriere este 100lei, pentru 

elevi,studenți,pensionari taxa este de 50 lei. 

 Neplata cotizației anuale este considerată drept dezinteres pentru activitatea organizației și atrage 

excluderea membrului din asociație.   

  

Am luat la cunoştinţă prevederile Statutului Asociației Femeilor Profesioniste pe care mă 

angajez să îl respect, obligațiile ce revin membrilor, accept și ader la obiectivele, politica și 

activitățile Asociației. 

Declar pe proprie răspundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite 

de către asociație și pentru interesul asociației. 

 

   

                                                                                    Nume și prenume: 

                                                                                    Semnătura: 

 

   

     Data: 

 


