SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR
Fondată 1913 - Refondată 1991

Bd Mărăști, nr 59, Sector 1, Bucuresti, 011464
Tel: 0744.45.00.11;
Email: srh.bucuresti@gmail.com

FILIALA BUCUREȘTI

FORMULAR DE ADEZIUNE
LA SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR
FILIALA BUCUREȘTI

Subsemnatul: ______________________________________________________, domiciliat în
localitatea_______________________________Strada______________________________nr. _____
bloc ___ etaj ___ ap ____ mobil _____________ _________ tel fix (servici) ____________________
e-mail_______________

____legitimat cu BI/CI _______seria____nr._____

eliberat de ___ __________, de profesie ________________________________________, angajat al
___________________________
funcția de_________

_, sectorul (public sau privat)_________________, având

___________________.

Am luat la cunoștință de prevederile Statutului SRH pe care le accept fără rezerve și mă
angajez să respect deciziile structurilor de conducere SRH.
Doresc prin prezenta sa fiu acceptat(a) ca membru al Societății Române a Horticultorilor în
cadrul Filialei București.
Mă angajez să achit cotizația anuală de membru de 50 ron* (și taxa de înscriere de 10 ron**) să
susțin și promovez obiectivele și activitățile SRH și să contribui la dezvoltarea acesteia prin acțiunile
mele și prin competențele pe care le dețin.
Mă angajez de asemenea să plătesc la începutul fiecărui an calendaristic contravaloarea
cotizației anuale. Înțeleg că neplata acestei sume până la termenul de 31.03/a fiecărui an reprezintă
dreptul Biroului Executiv de Conducere de a-mi retrage dreptul de participare la Adunările Generale și
de a-mi șterge numele meu din Registrul membrilor, echivalând cu "excluderea" mea dintre membrii
Societății Române a Horticultorilor.
Mă angajez să comunic modificările care vor surveni în datele comunicate.
Datele din cererea de înscriere pot fi folosite strict pentru uzul intern al societății.

Numele și prenumele

Localitatea, data
_________

________________

________________

Semnătura
____________________

Nota: Vă rugăm trasmiteți Formularul de Adeziune semnat sub formă scanată color
la adresa de email srh.bucuresti@gmail.com
* pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, pensionari, persoane cu dizabilitati se aplica o reducere de 50% din
valoarea cotizatiei anuale respectiv vor achita 25 ron
** se plateste o singura data, la inscrierea ca membru in cadrul societatii si se incaseaza pentru inmanarea
carnetului. Contravaloarea acestuia se poate achita si in cazul in care se doreste retiparirea celor pierdute sau
deteriorate la cererea membrilor.

