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CERERE ADEZIUNE ȘȘI ÎNSCRIERE ÎN 
ASOCIAȚȚIA SALVATORILOR VOLUNTARI 4X4 

 
Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

cu domiciliul în ………………………………... strada ………………………………………………………………….. 

nr ……...., bloc ………….., scara ……….., etaj ……...., ap …..…., sector ….….., posesor(are) a CI seria …..... 

Nr… …………….., eliberat la data de …………….… de către Secția de Poliție ...……………………….…., 

având cod numeric personal …………………………………………………...…., vă rog să aprobați înscrierea 

mea în rândul membrilor ASOCIAȚIEI SALVATORILOR VOLUNTARI 4X4 în calitate de: 

▢ Membru Asociat ▢ Membru Simpatizant 

Telefon: ………………………….........…….       E-mail: ………..………………………...…….. 

● Prin prezenta recunosc că am luat la cunoștință de prevederile Statutului Constitutiv al Asociației 
Salvatorilor Voluntari 4x4 și sunt de acord să îl respect, inclusiv drepturile și obligațiile ce derivă din 
statut pentru calitatea de membru ASOCIAT / SIMPATIZANT pentru care am optat. 

● Mă angajez să promovez obiectivele asociației, să particip și să susțin activitățile acesteia, să respect 
normele de etică profesională și conduita morală, să pun la dispoziția acesteia informațiile de care 
dispun în vederea organizării sistemului public de informații, în beneficiul comun al tuturor membrilor ei. 

● Mă voi abține de la orice acțiune care dăunează prestigiului și intereselor asociației și a membrilor ei. 
● Declar pe proprie răspundere că datele din cererea de adeziune sunt corecte. Ele pot fi folosite strict 

pentru uzul intern al asociației și în relația cu autoritățile statului în baza protocoalelor și a legilor în 
vigoare, iar acestea nu vor fi făcute publice. 

● Mă angajez să plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală (doar pentru membrii asociați) conform 
nivelului stabilit de Consiliul Director. 

● Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus. 
 
 
Data: ………………………….........……. Semnătura: …………………………...….. 
 

 
REZERVAT 
Se supune la vot în cadrul sedintei Adunarii Generale / Consiliu Director  din data de __________. 
Voturi pentru: ______________ / Voturi impotriva: __________________ / Abtineri: ______________. 
Se accepta / nu se accepta înscrierea în rândul Membriilor Asociat / Simpatizant ai Asociației.  
 
Reprezentant legal al Asociației 
 _____________________________ 


