
 
 

 

Cerere 
privind aderarea la A.O. “OVERDRIVE” 

Subsemnatul, prin prezenta, rog să fiu primit în rândul membrilor asociației. 

 

Nume Prenume   

Data, luna, anul nașterii data luna anul 

Cod Personal   

Adresă de corespondență 
 
 

oraș 

 
 

cod poștal 

 

stradă 

 
 

Telefon mobil fix 

E-mail  

Permis de conducere (categoria)  

Autoturism marcă model 

Număr de înmatriculare  

 

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIAȚIEI 

Membru al Asociației OVERDRIVE poate fi orice cetățean al Republicii Moldova, precum și cetățenii străini, persoanele fără cetățenie, 

cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc și susțin obiectivele Asociației. Asociația nu răspunde pentru obligațiile membrilor săi, iar 

membrii nu răspund pentru obligațiile Asociației. 

Candidatura viitorului membru al Asociației, precum și retragerea din rândurile ei este discutată la ședința Consiliului de Administrare, în 

prezenta obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoștința Adunării 

Generale. 

Fiecare membru al Asociației achită anual cotizația de membru în mărime de 500 lei, prin transfer la contul bancar al Asociației. Cuantumul 

cotizației de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrare. Unii membri pot fi scutiți pe un anumit termen de la p lata 

cotizației, prin Decizia Consiliului de Administrare, la demersul Președintelui. 

Membrii Asociației au următoarele drepturi și obligații: 

- dreptul de a participa la activitatea Asociației, de a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a Asociației, de a participa la toate 
proiectele Asociației, să publice lucrări și alte materiale în organul de presă al Asociației, de a se retrage din organizație, prezentând 
sau nu motivele respective; 

- membrii Asociației sunt obligați să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, 
Președintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizația de membru la timp. 
 
Membrul care nu participă la activitatea Asociației, rupând din proprie inițiativă legătura cu Asociația, precum și acei membri care 

încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluși din rândul membrilor Asociației de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi 

ulterior adusă la cunoștință Adunării Generale. 

 

Semnătura: ________________________    Data: ___________________ 


