
                                                                                                    SE APROBĂ, 
                                                                                                                                                 Consiliul director 
                                                                                                           Președinte ……………….. 

                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                             nr. …………… din ….….…………………… 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

 

Subsemnatul(a) …………………………………………………………….……………………………………… domiciliat(ă) în 
…………………………….…..…………… str. ………………………….….……………… nr. …….. bloc …..…….. scara ……. ap. .… 
județul ………………….………, telefon serviciu …………..…………….…………, telefon acasă  ………..…..…….……………, 
telefon mobil ………………………..…………,  născut(ă) în localitatea ……………….……………………..………..…. județul 
………..…………..…... la data de ……..…………………, fiul (fiica) lui ……………….………… și al ………………….………, cod 
numeric personal ………….……………………...………, posesor al BI (CI) cu seria .…. nr. ……….……… eliberat (ă) 
de …………...………………...……… la data de ……...……………, încadrat pe perioadă determinată/nedeterminată 
în unitatea …………………….……………….…….…..……….. cu sediul în ………….………………….…….…………...……….. 
str. ……………….………..………..………. nr. …..… județul ………….……………., în funcția de ……………..…….….……...., 
numar de marca ………..……, cont IBAN …………………………………………………..…………………….., deschis la banca 
…………………………..………………………….………..,  

solicit înscrierea mea ca membru al Casei de Ajutor Reciproc Alfa Transport.  
Am luat cunoștință de Statutul Casei de Ajutor Reciproc Alfa Transport și mă oblig să respect 

prevederile lui, hotărârile Adunării Generale (Conferinței) membrilor acesteia și ale Consiliului director, 
să contribui la buna functionare a Casei de Ajutor Reciproc Alfa Transport și să anunț orice schimbare a 
locului de muncă, a domiciliului sau a numărului de telefon in termen de 5 zile de la data la care 
intervine modificarea. 

Sunt de acord să achit suma de 50 lei reprezentând taxa de inscriere la patrimoniul Casei de 
Ajutor Reciproc Alfa Transport și aport lunar ………………………….. lei la fondul social propriu. 
 
Anexez:  

• copie CI; 

• dovada cont bancar. 
 

Semnătura titularului ……………………………. 

 

  Motivul respingerii cererii      S-a deschis fișa cu numărul 

……………………………………………      ……………………………………….. 

……………………………………………      Se încasează suma de 

……………………………………………      ……………………………….…… lei               

Reprezentant CAR          

…………………………………..                     CONTABIL 

         …………………………………………. 



 

 

Declarație de consimțământ 

 

 

Subsemnatul .................................................................................., după obținerea calității 

de membru, îmi exprim în mod expres consimțământul ca Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc Alfa 

Transport să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin cererea 

de înscriere precum și să colecteze, să prelucreze datele mele pe toata durata cât îmi mențin 

calitatea de membru, pentru toate operaţiunile care au legătură cu aceasta.  

Am luat cunoștință că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de reglementările legale 

care privesc dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției și Autorității Naționale de 

Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de 

lege.  

Consimt că informațiile înregistrate de Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Alfa Transport pot fi 

comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, Uniunii Teritoriale Județene și Uniunii 

Naționale a CAR, către entitățile care pot facilita procesul de recuperare a datoriilor membrilor 

față de Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Alfa Transport, precum și către băncile partenere în 

vederea debitării directe, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea 

dispozițiilor legale in vigoare. 

 

Numele și prenumele: 
 

Data: 
 
Semnătura: 
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