
Casa Tineretului Timiș
 

ASOCIA
 
Office:

Fax:

 
office@clusturbanat.ro
www.clusturbanat.ro

FORMULAR DE ADEZIUNE

 

 

 

 

În atenţia: Doamnei/Domnului.......... 
 
Subsemnata/ul ____________________________, domiciliat/

Str. ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat cu BI/CI ____, 

seria ____, nr. ____, eliberat de ___________, CNP: ___________________, în calitate de 

_____________________ al societ

___________, Str. ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. ____________, fax 

____________, e-mail ________________________, website_____________, înregistrat

Comerţului cu nr.______________, CUI_______

deschis la banca_____________________, solicit înscrierea în Asocia

menţionată mai sus. 

  

Am luat la cunoştinţă prevederile Statutului 
le respect, obligaţiile ce revin membrilor, accept 

 
Declar pe proprie răspundere că
uzul intern al Asociaţiei. 
 

 

 

 

 

 

Nume  

 

     

 

 

Semnătura  
 
 

 
șoara, Str.Arieș,Nr.19,Et.1,cam.109B–110A,Timi

ASOCIAȚIA CLUSTERUL DE TURISM BANAT
 
Office: +40 256 486 600 
Fax: +40 356 422 242 
 
office@clusturbanat.ro 
www.clusturbanat.ro 

 

 

FORMULAR DE ADEZIUNE 

 

ia: Doamnei/Domnului..........  

Subsemnata/ul ____________________________, domiciliat/ă  în localitatea ___________,                                 

Str. ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat cu BI/CI ____, 

seria ____, nr. ____, eliberat de ___________, CNP: ___________________, în calitate de 

_____________________ al societăţii ___________________________ c

___________, Str. ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. ____________, fax 

mail ________________________, website_____________, înregistrat

ului cu nr.______________, CUI______________, cont bancar___________________________, 

deschis la banca_____________________, solicit înscrierea în Asociaţia CLUSTURBANAT a societ

 prevederile Statutului Asociaţiei CLUSTERUL DE TURISM BANAT  
iile ce revin membrilor, accept şi ader la obiectivele, politica şi activit

spundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict pentru 

       

 

Timișoara,Jud.Timiș 

IA CLUSTERUL DE TURISM BANAT 

  în localitatea ___________,                                 

Str. ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. _____________, legitimat cu BI/CI ____, 

seria ____, nr. ____, eliberat de ___________, CNP: ___________________, în calitate de 

ii ___________________________ cu sediul în localitatea 

___________, Str. ________________ nr. ____ bloc ____ etaj ___ ap. ___ tel. ____________, fax 

mail ________________________, website_____________, înregistrată la Registrul 

_______, cont bancar___________________________, 

ia CLUSTURBANAT a societăţii 

CLUSTERUL DE TURISM BANAT  pe care mă angajez să 
şi activităţile Asociaţiei. 

 datele din cererea de înscriere sunt corecte. Ele pot fi folosite strict pentru 

 Data 


