ASOCIA|IA INTERNA|IONAL~ A POLI|I}TILOR
SEC|IA ROM^N~

NGO in consultative status (Roster) with the Economic and Social Council of the United Nations
and in Consultative Status with the Council of Europe

R e g i u n e a ___________________
Adresa ___________________________________
Telefon ___________________________________
Fax _______________________________________
E-mail ____________________________________

CERERE DE {NSCRIERE

Aici se lipe]te
fotografia color
cu dimensiunile
de 4/5 cm
realizat` pe
h@rtie fotografic`
normal`

(RO

)

PENTRU OB|INEREA CALIT~|II DE MEMBRU AL I.P.A. SEC|IA ROM^N~
Subsemnatul(a) ___________________________, n`scut(`) la data de _______________,
[n localitatea __________________, jude\ul ______________, legitimat(`) cu C.I. seria _____,
nr. __________, CNP __________________, domiciliat(`) [n localitatea ____________________,
jude\ul _______________, sectorul _____, strada _______________________, nr. ____, bl. ___,
ap. ___, având locul de muncă în cadrul _________________________________, [ndeplinind
func\ia de __________________, telefon _____________, e-mail __________________________,
solicit [nscrierea [n Asocia\ia Interna\ional` a Poli\i]tilor, Sec\ia Rom@n`.
Mă oblig la plata cotizaţiei şi accept ca I.P.A. Secţia Română să procedeze la
încasarea ei prin una dintre următoarele modalităţi: a) reţinere de către organul
financiar al unităţii unde îmi desfăşor activitatea sau de către Casa de pensii; b)
reţinere de către banca unde mi se virează drepturile băneşti sau pensia; c) depunere
de numerar, de către subsemnatul, în contul bancar al I.P.A., la sediul trezoreriei
naţionale sau regionale.
Cunosc prevederile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal ]i consimt la aplicarea ei, [n ceea ce m` prive]te.
M` oblig s` respect prevederile Statutului I.P.A. Sec\ia Rom@n`.
Mă oblig ca la pierderea calităţii de membru al I.P.A. să restitui legitimaţia primită.
La prezenta cerere, anexez copie de pe actul de identitate, de pe cardul bancar,
precum şi, de la caz la caz, de pe decizia de pensie (numai membri de drept).
Data: __________________

Semn`tura ________________

Cerere aprobat` [n ]edin\a Comitetului Executiv Regional din data de _______________
PRE}EDINTELE COMITETULUI EXECUTIV REGIONAL
_____________________________________
(semn`tura ]i ]tampila regiunii)

Am primit legitima\ia de membru I.P.A.
Data_________________

Semnătura__________________

