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 CERERE DE ADERARE  

 

Subsemnatul/a _________________ în calitate de  ______________ al ____________________ 

______________________________________, în numele conducerii cooperativei pe care o reprezint, solicit, prin 

prezenta, aderarea necondiționată la Statutul Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal- 

UNCSV, conținutul căruia declar că l-am luat la cunoștință și ne angajăm să îl respectăm.  

DATE DESPRE ORGANIZAȚIE: 

Sectorul de activitate  

Denumire  

Prescurtarea oficială  

Număr membri 

Total persoane juridice: 

Total persoane fizice: 

C.U.I./C.I.F.  

Adresa completă (județ, 

loc./sect., strada, număr, 

bloc/clădire, sc./intrarea, 

etaj, ap./birou, cod poștal) 

 

Banca  

Cont bancar (IBAN)  

Numele și prenumele 

persoanei împuternicite 

 

Funcția  

Adresa de e-mail  

Telefon  
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Declar că suntem de acord cu plata cotizației anuale stabilite de Adunarea Generală a UNCSV și am luat la 

cunoștință că neplata la termen a cotizației duce la anularea dreptului de vot în Adunarea Generală și 

suspendarea/excluderea din calitatea de membru.  

Prezentei cereri de aderare, anexez câte o copie după următoarele documente: 

- Statutul cooperativei 

- Cod unic de înregistrare (C.U.I.) / Certificatul de înregistrare fiscală (C.I.F.) 

- C.I. al persoanei delegate 

- Ultimul bilanț contabil depus la Administrația Financiară  

- Lista membrilor conform situației A.P.I.A. solicitate de Uniune 

 

Nume şi Prenume: ___________________________ 

Semnătura şi ștampila cooperativei solicitante: 

 

 

 

 

Data: ___/____/_________ 

Se avizează aderarea, urmare a aprobării în cadrul 

Adunării Generale, conform Statutului UNCSV 

Președinte: Nicolae SOFONE 

Semnătura și ștampila organizației: 

 

Data: _____/_____/_________ 

 

 

 

* Toate  informațiile despre membri vor face obiectul confidențialității si nu vor fi folosite de către UNCSV decât cu acordul 

prealabil al membrului și numai în folosul acestuia. 

* Cererea, în original, împreună cu documentele solicitate (copii cu mențiunea ”Conform cu originalul”, ștampila și 

semnătura) vor fi transmise la sediul UNCSV, la adresa de corespondență din antetul documentului.  
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