
Acest formular împreună cu o poză tip buletin vor fi scanate și trimise prin email la adresa 

contact@lio-org.com. 
 

FORMULAR DE ADEZIUNE ȘI ÎNSCRIERE ÎN ASOCIAȚIA LIO 

 

Subsemnatul(a) ______________________________________, cetățean ______________, 

cu domiciliul în _________________________, str. _________________________, nr. ___, 

bloc ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, cod poștal ________, sector/județ ______________, 

țara _____________, posesor al BI/CI/Pașaport seria. ______, nr. ______________, 

eliberat la data de_________________, de către _____________________, CNP 

______________________, telefon fix __________________, mobil __________________, 

e-mail ______________________, de profesie _________________________, ocupație  

__________________________. 

prin prezenta solicit aprobarea înscrierii în calitate de membru al Asociației  LIO. 

 

Motivația personală pentru care doresc înscrierea ca membru al Asociației  LIO 

este_____________________________________________________________ 

Declar că informaţiile furnizate în acest formular sunt corecte şi autentice. Mă angajez să 

comunic modificările care vor surveni în datele de mai sus.  

Mă oblig să respect Statutul Asociației, Regulamentele Asociației și să mă conformez 

prevederilor acestora, să sprijin aspirațiile, acțiunile și eforturile asociației și să-mi îndeplinesc 

sarcinile trasate de Consiliul Director și acceptate de către mine cu seriozitate, bună-credință, 

atenție și devotament.  

Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, 

având o conduită morală. 

De asemenea, mă oblig să feresc activitatea asociației de orice fel de divergențe și conflicte de 

ordin personal și să nu utilizez calitatea de membru în acțiuni ce dăunează activității 

asociației. 

După confirmarea, de către Consiliul Director, a acceptării mele ca membru al 

Asociației LIO mă angajez să achit taxa de înscriere de 50 lei și cotizația de membru în 

valoare de 300 lei pentru anul financiar în curs în numerar sau prin virament bancar  în 

contul IBAN: RO42BTRLRONCRT0252780901 deschis la Banca Transilvania, 

Sucursala Mihai Bravu, București.  

Mă angajez să plătesc la începutul fiecărui an calendaristic contravaloarea cotizației anuale în 

contul asociației. Înțeleg că neplata acestei sume, până la termenul de 01.05/a fiecărui an – 

este considerată drept dezinteres pentru activitatea asociației și atrage excluderea mea ca 

membru din asociație.  

 Data ________________                                                             Semnătura,                 


