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FORMULAR DE ADEZIUNE
Art 1. Poate dobândi statutul de membru activ al Asociației orice persoana juridică din
țară sau din străinătate, interesată în realizarea obiectivelor Asociației, capabilă de
implicare în proiectele și activitățile Asociației. Calitatea de membru asociat este atribuită
sau retrasă de către Președinte.
Art 2. Membrii Asociației vor promova interesele Asociației.
Art 3. Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) în baza unei cereri de
retragere care nu trebuie motivata și excludere în următoarele situații:
I. Încălcarea prevederilor statutare și a hotărârilor conducerii Asociației;
II. Ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească, pentru săvârșirea
unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea și principiile Asociației;
III. Ca urmare a unei conduite sociale necorespunzătoare, de natură să lezeze
imaginea Asociației;
IV. Ca urmare a încălcării obligațiilor care ii revin respectivului membru;
V. În caz de neplată a contribuțiilor excepționale stabilite ca fiind necesare de către
Adunarea Generală.
VI. În caz de neplată a cotizației timp de trei luni.
Art 3.1 Excluderea membrilor din Asociație va opera și în cazul lipsei totale de activitate
timp de trei luni consecutiv, precum și în cazul abaterilor grave de la statutul Asociației,
prejudicierea intereselor Asociației sau a renumelui acestuia sau nerespectarea hotărârilor
organelor statutare.
Excluderea se face, la propunerea unui membru fondator sau asociat de către
Adunarea Generala, cu votul majorității simple din numărul membrilor fondatori.
Art 4. Membrii Asociației au dreptul de a participa la Adunările Generale. Cei excluși nu
pot emite pretenții asupra cotizațiilor pe care le-au achitat până în acel moment.

Pagina 1 din 2

Calea Victoriei nr. 155 bl. D1
Spatiul A5, Camera A5;4
București, Sector 1, Cod poștal 010073
E-mail: info@asociatiablockchain.ro

Art 5. Fiecare membru al Asociației se obligă să achite cotizația periodica și taxa de
adeziune, stabilită în conformitate cu prevederile Statutului Asociației. Neplata cotizației
periodice este considerată drept dezinteres pentru activitatea organizației și atrage
excluderea membrului din Asociație.
Subsemnat ________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea
_________________________, adresa _______________________________________
CI seria ______ nr._________________ CNP: ________________________ în calitate
de _____________________ al societății ____________________________ cu sediul în
localitatea _____________________ adresa ____________________________________
înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.____________________ CUI______________,
cont bancar______________________________ tel _____________ fax _____________
e-mail

__________________________

website

____________________________,

solicit înscrierea în Asociația Blockchain Romania a societății menționate mai sus.
Mă angajez sa achit cotizația stabilită de către Adunarea Generală a Asociației de:
 Lunar: 100 euro sau

 Anual: 1100 euro sau

 O singură dată: 10 BTC

Prima achitare în valoare de ________ reprezintă valoarea taxei de înscriere în Asociație.
Declar pe proprie răspundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte. Am
luat la cunoștință prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Blockchain
Romania pe care mă angajez sa le respect, obligațiile ce revin membrilor, accept și ader
la obiectivele, politica și activitățile Asociației. Data: ____________

Președinte

Membru
____________________

DOMUTA ARMAND DORU
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