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ADEZIUNE, 
 
 

 Subsemnata/ul ___________________________________, domiciliat/a  în 

localitatea _____________________, strada _________________________, nr. ____, 

bloc ________, etaj ___, ap. ______, tel. _______________, legitimat cu BI/CI ____, 

seria ____, nr. ________, eliberat de ___________________________________, 

CNP: _______________, in calitate de __________________ al asociației/clubului 

____________________________________________________________________  

cu sediul în localitatea ____________________, strada _________________________ 

nr. ____, bloc _______, etaj ___, ap. ___, tel. ______________________, fax 

__________________, e-mail ____________________________________________, 

website____________________________________, înregistrat/a în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor cu nr.____________________, CIF______________, cont 

bancar ___________________________________________________, deschis la 

banca_______________________________________________________,  

 

          Cunoscând statutul FEDERAȚIEI NAȚIONALE A CRESCĂTORILOR DE 
PORUMBEI, PĂSĂRI ŞI ANIMALE MICI DIN ROMÂNIA și considerând ca acesta este 

interesul activității și acțiunilor noastre, vă rugăm a ne înscrie ca membrii ai 

FNCPPAMR. 

          Ne angajăm să respectăm statutul, regulamentele si normele FNCPPAMR, să 

acţionam pentru realizarea scopului şi obiectivelor Federației, să respectam deciziile 

structurilor de conducere alese şi să să plătim cotizaţia anuală, cu respectarea 

termenului stabilit. 

          Sunt de acord ca datele cu caracter personal şi datele de contact să fie utilizate 

strict pentru realizarea scopului și obiectivelor FNCPPAMR. 

          Declar pe proprie răspundere ca datele din cererea de înscriere sunt corecte și 

îmi asum responsabilitatea deplină în ceea ce priveşte veridicitatea documentelor 

anexate. 
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Consiliul director al asociației/clubului: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele Telefon, e-mail Funcţia 

Anexa: 
1. Actul constitutiv;
2. Statutul ;
3. Actele adiționale prin care s-au adus modificări și completări la statut;
4. Hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a acordat personalitate juridică;
5. Hotărârile judecătorești prin care s-au aprobat modificările și completările aduse

actului constitutiv și statutului, după caz;
6. Certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
7. Dovada sediului social;
8. Dovada patrimoniului (bilanțul contabil pe anul anterior)
9. Certificat de cazier fiscal;
10. O dare de seamă privind structura și activitatea solicitantului, cu privire la acele

aspecte ce se raportează la scopul și obiectivele stabilite pe seama Federației;
11. Tabel cu adresele si nr. de telefon ale membrilor asociaţiei;
12. Hotărârea Adunării Generale a solicitantului prin care s-a aprobat aderarea sa la

Federație.

     Data          Semnatura 
   __________ 

Cererea a fost înregistrată cu nr. _________ / ______ 
Avizul Consiliului Director al FNCPPAMR nr. ________ / ______ 

Membru:  admis / respins 

Președinte FNCPPAMR         Secretar General FNCPPAMR 

 Alexandru Florian Gătejescu      Ionuţ Vișan 
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