FORMULAR DE ADEZIUNE LA
ASOCIATIA ROMANA DE CARAVAING
(ARC)
În atenția Consiliului Director al Asociației Române de Caravaning
Subsemnata, (I.I./P.F.A./S.C.) ................................................................. (S.R.L./S.A.),
identificată prin :
-

-

-

număr de înregistrare în O.N.R.C. : J ...../....../...........,
cod unic de înregistrare (C.U.I.) : (RO) .......................,
adresa sediului social în : țara ......................................., jud..............................,
loc................................................., str. .............................................................., nr.
............., bl. ................, sc. .........., et. ......., ap. ......, cod poștal ..............., tel./mobil
.............................................., e-mail ...................................................., web
........................................................
reprezentată legal prin ..................................................................., în calitate de
......................................., identificat prin CNP ......................................................,
legitimat cu B.I./C.I. seria ...... și numărul.................... din data.........................
având ca domeniul de activitate (conform cod CAEN Rev.2 + nomenclatura):
................ – ..............................................................................................................

vă solicit înscrierea ca membru asociat, în cadrul Asociației Române de Caravaning.
Atașez prezentei cereri copii după următoarele documente:
-

Certificat de Înregistrare O.N.R.C.;
Certificat Constatator O.N.R.C. formă simplificată / extinsă de unde să rezulte
activitatea desfășurată în domeniul caravaningului;
Certificat de Cazier Fiscal A.N.A.F. a solicitantul și a reprezentantul legal
menționate în prezenta cerere – în termen valabil;
Act de identitate a reprezentantului legal;
Copie Hotărâre A.G.A. de adeziune (dacă este cazul).

□ am luat la cunosțință și sunt de acord cu Termenii și condițiile de aderare;
□ sunt de acord cu Politica de confidențialitate a datelor

Data : ...........................

Solicitant,
.............................................
L.S.

Termeni și Condiții de Aderare a noilor membri asociați,
în cadrul Asociației Române de Caravaning (A.R.C.)

Art. 1. Poate dobandi statutul de membru activ al asociatiei orice persoanalitate juridică
din România, interesata in realizarea obiectivelor asociației, capabila de implicare in
proiectele si activitatile asociatiei. Intrarea in asociatie se face la propunerea Consiliului
Director, in baza hotararii Adunarii Generale.
Art. 2. Membrii Asociației au următoarele obligații:
- să trateze cu respect pe orice alt membru al Asociației;
- să nu întreprindă acțiuni care să prejudicieze Asociația, patrimonial sau imaginea
acesteia;
- să nu încalce legislația în materie;
- să respecte întocmai regulamentul de ordine interioară al Asociației, precum și Codul
de conduită;
- să plătească cotizația anuală, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Director.
- orice alte obligații stabilite prin hotărâre a Membrilor Fondatori ori prin hotărâre a
Adunării Generale.
Art. 3. Membrii Asociației au dreptul să beneficieze de toate acțiunile și activitățile
organizate de către Asociație și orice alte drepturi stabilite prin hotărârea Membrilor
Fondatori ori prin hotărâre a Consiliului Director.
Art. 4. Membrii asociatiei vor promova interesele asociatiei. In functie de aportul fiecarui
membru la bunul mers al asociatiei, se pot da stimulente.
Art. 5. Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) si exludere. Excluderea
membrilor din asociatie se va opera in cazul abaterilor grave de la Statutul Asociatiei, prin
pierderea încrederii Membrilor Fondatori, prin prejudicierea intereselor asociatiei, a
principiilor sale de funcționare, a renumelui acestuia sau nerespectarea hotararilor
organelor statutare. Excluderea unui membru din asociatie se decide de catre Adunarea
Generala constituita conform Statutului, cu majoritate de voturi, la propunerea Consiliului
Director.
Art. 6. Membrii asociatiei au obligatia de a participa la adunarile generale. Cei exclusi nu
pot emite pretentii asupra cotizatiilor pe care le-au achitat pana in acel moment.
Art. 7. Fiecare membru al asociatiei se obliga sa achite cotizatia anuala si taxa de inscriere,
stabilita la inceputul fiecarui an calendaristic. Neplata cotizatiei anuale este considerata
drept dezinteres pentru activitatea organizatiei si atrage excluderea membrului din
asociatie.
Art. 8. Cotizația anuala pentru anul 2021 este de: 300 Lei / membru

