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                                                                                                                      NR ………………….

CERERE DE ÎNSCRIERE

( VOLUNTAR, SUSŢINĂTOR, DE ONOARE )

MEMBRU ………………………………….

Nume şi prenume ……………………………………………………... Cetăţean …………………………....……..
CNP ………………………………… C.I. Seria …….. Nr………….. Eliberat de ……...…………….…..………..
La data de …………………. Adresa completă …………….………….………… …………………...………...…..
………………………………...Profesia …………………………… Ocupaţia/funcţia ………………………...…..
Tel …………………………… E-mail …………………………………… Născut la date de ..……………………
În ………………….… ………………………….. Doresc să devin membru ……………………………………… 
al Asociaţiei Împotriva Crimei Organizate şi Consiliere Antidrog A.C.O.C.A.

1. Am citit Statutul, Regulamentul de funcţionare şi organizare, drepturile şi obligaţiile membrilor şi aleg să-mi
exprim  voinţa  liberă  de  asociere  conform  legii,  aducându-mi aportul  la  împlinirea  scopului  şi  obiectivelor
asociaţiei.
2.  Declar  că  nu  sunt  membru  în  altă  asociaţie  concurentă  şi  cu  aceleaşi  obiective,  mă  angajez  să  respect
prevederile statutare, regulamentul intern şi deciziile Consiliului Director, iar când vor apărea schimbări în datele
mele personale, voi anunţa asociaţia, în vederea modificării acestora.
3. Declar şi îmi asum obligaţia de a nu folosi legitimaţia dacât în scopuri legale, în caz contrar răspund de faptele
mele. Menţionez că Asociaţiei nu îi revine absolut nicio obligaţie civilă sau penală. Pagubele aduse Asociaţiei se
recuperează integral de la membrul în cauză, întocmindu-se Angajamentul de Plată sau Decizia de Impunere.
4.  Toate  datele  sunt  confidenţiale,  membrul  este  obligat  să  nu  transmită  date  sau  informaţii  referitoare  la
obiectivele  asociaţiei.  Nerespectarea acestora  atrage obligarea celor în culpă să răspundă în faţa  asociaţiei  şi
organelor de aplicare ale legii.
 5. Declar şi mă angajez să susţin şi să promovez obiectivele şi activităţile Asociaţiei, să contribui la dezvoltarea
ei prin acţiunile mele şi prin competenţele pe care le deţin.
 6. Cunoscând prevederile Art. 292 COD PENAL privind declaraţiile false, declar pe proprie răspundere că datele
din cererea de înscriere sunt corecte, nu am suferit nici un fel de condamnare şi nu sunt în curs de urmărire penală
de către organele legii. 
 7.  La pierderea calităţii de membru, aveţi obligaţia de a preda toate documentele şi însemnele primite de către
asociaţie. Nerespectarea procedurii de predare a acestora în termenulul stabilit, se consideră folosirea însemnelor
fără drept şi vor răspunde în faţa organelor abilitate ale statului ca persoane care nu menajează asociaţia, de care
ne disociem şi se pedepseşte conform  CODULUI PENAL.

Recomandat de ………………………………………………..…..având nr de legitimaţie RO............ .

Data …………………………                                                                             Semnătură ………..……………….
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