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Biroul Politic Local
Avizat: favorabil/nefavorabil

Data................

Biroul Politic Teritorial
Avizat: favorabil/nefavorabil

Data................
Filiala Teritorială...................................
Organizația Locală.................................
Nr. înregistrare registru adeziuni..........

CERER E DE ADEZIUN E
Subsemnatul/subsemnata .................................................................., născut/ă la data de
..............., în localitatea .................................., județul ........................., domciliat/ă în
..................................., str. .........................., nr........, bl. ......, sc......, et. ...., ap. ......., județul/sector
....................., C.I. seria ..... nr. ................ eliberată de .......................... la data de ........., CNP
...................................,
studii...............................................de
profesie
..................,
ocupația............................ locul de muncă ................................ telefon ..............................., mail
.........................
cetățenie......................................... etnie......................................
Vă rog să aprobați prezenta cerere privind înscrierea ca MEMBRU în PARTIDUL
REPUBLICAN DIN ROMÂNIA, prin care declar că am luat cunoștință de prevederile Statutului și
Programului Politic al partidului, Regulamentul de Ordine Internă, Codul Etic și Moral, și sunt de
acord cu toate prevederile acestora. Totodată, declar că am cunoștință de prevederile art.8 alin.2 din
Legea partidelor politice, potrivit cărora, „înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie,
de drept, demisie din partidul al cărui membru a fost anterior”.
Consider a fi de datoria mea ca după dobândirea calității de membru, să susțin moral și
material partidul, în vederea atingerii țelurilor pe care și le propune, fără a condiționa această susținere
de favorizarea obținerii de avantaje politice sau de altă natură.
Anterior am/nu activat în Partidul .......................................................................
Recomandat de ....................................................................................................
Data .....................

Semnătura ............

Eliberat carnet de membru seria .........., nr. ............., din .....................................
______________________________________________________________________
Prin completarea rubricilor aferente și semnarea acestei cereri îmi exprim în mod expres consimțământul în ceea
ce privește prelucrarea și procesarea datelor mele cu caracter personal referitoare la CNP, profesia, ocupația,
locul de muncă, e-mail, nr. de telefon, etnie. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea lor, vă rugăm să
lăsați necompletate aceste rubrici. Scopurile, temeiurile, drepturile dvs., precum și orice alte informații referitoare
la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 le găsiți pe site-ul nostru la
Politici de confidențialitate, recomandându-vă să consultați această secțiune înainte de a vă exprima
consimțământul.

Subsemnatul (a)……………………………………
Data .....................

Semnătura ............

