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FORMULAR DE ADEZIUNE

Nume: _____________________________________

Prenume: __________________________________

Adresa: ________________________________________________________________

Localitate: ____________________ Judet: _________________Tara: _____________

CI/ seria&nr. ______________________________

CNP: _____________________________________

Telefon: ___________________________________

E-mail: ____________________________________ 

Ocupatie: __________________________________

Institutia: __________________________________ 

Art.1 Se vor putea inscrie in asociatie ca membrii orice persoana  fizica, romana
sau straina care doresc si  dovedesc ca au capacitatea de a actiona pentru realizarea
scopului asociatiei si de a contribui la finantarea activitatii sale.

Poate fi membru al  asociatiei orice persoana  indiferent de vârstă, profesie, sex,
naţionalitate,  cetăţenie,  origine  socială,  convingeri  politice, orice  persoana  care  din
convingere si libera sa vointa, accepta prevederile prezentului  statut si  este înscrisa în
registrele Asociatiei, cu respectarea prevederilor statutare.
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Art.2 Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) si exludere.
 Calitatea de membru se pierde in urmatoarele cazuri:

a. Prin deces;
b. Retragerea de catre titular la aceasta calitate, în baza unei cereri de retragere

ce nu trebuie motivată
c. Excluderea  membrului  prin  producerea  de  prejudicii  materiale  sau  morale

asociatiei,  sau  prin  angajarea  acestuia  in  activitati  ce  contravin  asociatiei,
precum si  în următoarele situații:

- încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de
conducere ale Asociației,

- ca  urmare  a  unei  condamnări,  prin  hotărâre  judecătorească  rămasă
definitivă, pentru săvârșirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu
misiunea și principiile Asociației;

- în caz de neplată a cotizației timp de 6 (șase) luni
- falimentul asociatiei;

Pierderea  calitatii  de  membru  al  asociatiei  nu  da  dreptul  celui  in  cauza  sa-si
revendice contributiile materiale si financiare aduse la patrimoniul asociatiei.

Art.3  Fiecare membru al asociatiei se obliga sa achite cotizatia anuala si taxa de
inscriere, stabilita la inceputul fiecarui an calendaristic dar nu mai tarziu de luna martie.
Neplata cotizatiei anuale este considerata drept dezinteres pentru activitatea organizatiei
si atrage excluderea membrului din asociatie.  
         

Doresc sa devin membru al Asociatiei Biciclim Alba

Membru                                   Presedinte                                            Data


