
ASOCIAŢIA „BALINT” DIN ROMÂNIA

CERERE DE INSCRIERE
(Rog completarea cu litere de tipar şi adresă poştală de corespondenţă exactă)

Subsemnatul………………………………………….., domiciliat
în ..................................str...................... .................., nr ..........bl........sc.....et.....ap....., jud .............., cod
poştal nou................., telefon ...................
e- mail ........................................................, de profesie .............................................. la locul de muncă

....................................................................... CNP......................................., rog acceptarea înscrierii mele

în Asociaţia BALINT din România.

Sunt de acord cu statutul Asociaţiei şi cu plata cotizaţiilor şi taxei de înscriere.

Data : Semnătura:

Extras din Statutul Asociaţiei
Cap. III. Membrii Asociaţiei , drepturi şi obligaţii
Art. 9.: se consideră membrii Asociaţiei acele persoane fizice care-şi exprimă în scris dorinţa lor de aderare,
fiind de acord cu statutul Asociaţiei, plătesc regulat cotizaţiile, şi prin activitatea lor participă la atingerea

scopurilor Asociaţiei. Nu se impun restricţii de sex, religie, naţionalitate sau apartenenţă politică.

Art.10.: calitatea de membru este obţinută la data aprobării cererii de aderare de către Biroul Asociaţiei cu
majoritate simplă de voturi.

Art.11: Drepturile membrilor:
-de a participa în mod activ la activităţile Asociaţiei şi de a organiza asemenea acţiuni.

-drept la vot fără restricţii

-de a fi ales pentru orice funcţie în cadrul Asociaţiei

-de a fi informat operativ şi complet despre întreaga activitate a Asociaţiei

-să facă propuneri cu privire la activitătile Asociaţiei

-să înainteze plângeri, pentru care organul de conducere a Asociaţiei are obligaţia să dea răspuns sau să

soluţioneze cazul în termen de 30 de zile; -să primească legitimaţie de membru

Art. 12: Obligaţiile membrilor:
-să participe activ la şedinţele de grup şi la toate adunările generale şi acţiunile de larg interes organizate de
Asociaţie; -să respecte hotărârile Adunării Generale şi Statutul ; -să îndeplinească conştiincios funcţia

pentru care a fost ales

-să nu organizeze activităţi în numele Asociaţiei decât cu acordul preşedintelui sau a persoanei desemnată

de acesta; -să plătească cu regularitate cotizaţiile.
Art. 13: calitatea de membru incetează în cazurile:
-decesului membrului

-retragerea din Asociaţie exprimată în scris şi înregistrată la Biroul Asociaţiei şi adusă la cunoştinţa
Preşedintelui, care va fi obligat ca să aducă această decizie la cunoştinţa Adunării Generale

-neplata cotizaţiei anuale până la 31 martie a anului următor, nici după o singură somaţie în scris.
-prin votul de excludere a cel puţin 2/3 din membri în cazul:-incălcării grave a statutului; -lipsă de activitate
nejustificată; -lipsă repetată de la Adunările Generale
-membrul care se retrage sau este exclus nu va avea pretenţii patrimoniale faţă de Asociaţie

-în cazuri bine justificate membrul poate solicita preşedintelui scutirea de a participa la acţiuni pentru o

perioadă limitată; -dacă un membru se mută în altă localitate, îşi poate menţine calitatea de membru

TAXĂ ÎNSCRIERE: 20 EURO, COTIZAŢIE: 25 EURO (include şi abonamentul la Buletinul
Asociaţiei). In caz de soţ-soţie: cotizaţie: 42 Euro (primesc doar 1 ex. din Buletin), Studenţi şi
pensionari: cotizaţie: 8 Euro (c.v. Buletinului). Pensionarii care mai lucrează: 25 euro
CONT CEC MIERCUREA CIUC nr. RO26CECEHR0143RON0029733, cod fiscal: 50.23.579, Titular:
Asoc. Balint din România.


