
CAR ECONOMIA                                                                  SE APROBĂ

CIF: 42276797                                                   CONSILIUL DIRECTOR                     

RAF: 8/13.02.2020                                                                  Preşedinte

CERERE DE ÎNSCRIERE

Nr. ------ din data ------------

Subsemnatul(a) ---------------------------------, domiciliat(ă) în localitatea --------------, str.

-------------------,  nr.  --,  bl.  --,  sc.  -,  et.  --,  ap.  --,  judeţul  --------,  nascut(ă)  la  data

-----------, în localitatea ------, judeţul -------------, posesor B.I.(C.I.) seria ---, nr. --------

eliberat  de  ----------,  la  data  de  -------------- ,  CNP  -------------------------,  telefon

fix----------, telefon mobil -----------------, adresa de email --------------------- angajat(a)la

-------------------------------,  cu  sediul  în  localitatea  ---------------- ,  avand  ocupatia  de

----------------, solicit inscrierea ca membru al CAR ECONOMIA.

Am luat cunoştinţă de Statutul CAR ECONOMIA, și mă oblig să respect prevederile
acestuia, hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director, ale Presedintelui,  să
anunţ orice schimbare a locului de muncă, a telefonului sau a domiciliului.

De asemenea,  eu,  membrul  CAR,  si  imputernicitii  cunoastem drepturile  ce  le  avem
potrivit  Legii  129/2018 pentru  modificarea  si  completarea Legii  102/2005, a Noului
Regulament  General  de  Protectie  a  Datelor(UE)  2016/679  reglementat  prin  Legea
190/2018,  ca  urmare  a  punerii  la  dispozitie  si  a  explicarii  legislatiei,  si  acceptam
colectarea, inregistrarea, stocarea si utilizarea de catre CAR ECONOMIA a datelor cu
caracter personal pe care le-am furnizat, pe suport electronic, video si scris.

Am fost informat(i) ca acestea pot fi transmise catre executorul judecatoresc, instantele
judecatoresti si autoritatile abilitate ale statului.

Am fost informat(i) de Decizia Consiliului Director/a  Președintelui privind calendarul
retragerilor de sume ce reprezintă fondul social și sunt(em) de acord cu aceasta. 

Sunt de acord să achit fondul social  de minimum 100 lei.

Declar ca veniturile obtinute, salariul si/sau alte venituri de natura salariala provin din
surse legale.

 Numele clar ......................................



Data ---------------- Semnătura.............................................

CLAUZĂ DE ÎMPUTERNICIRE 

(valabilă numai pe timpul vieţii titularului)

Numele şi prenumele ------------------------------------

Locul şi data naşterii------------------------------------

Semnătura titularului------------------------------------

DISPOZIŢIE TESTAMENTARĂ

(valabilă după decesul titularului)

Numele şi prenumele ------------------------------------

Locul şi data naşterii------------------------------------

Specimenul de semnătură------------------------------------

Specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să dispună de sumele aflate în 
fondul social al subsemnatului, sunt valabile începand cu data completării cererii de 
înscriere.

Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal 

conf Regulamentului (UE) 679/2016

Subsemnatul(a)  ------------------------,  in  calitate  de  membru/girant/imputernicit  imi

exprim in mod expres consimtamantul ca  CAR ECONOMIA sa prelucreze datele cu

caracter  personal,  care  sunt  oferite  de  mine  prin  cererea  de

inscriere/imprumut/angajamentul de garantie personala. 

De  asemenea,  imi  exprim consimtamantul  ca  CAR  ECONOMIA sa  prelucreze  in

evidentele proprii, informatiile declarate in prezentul formular si pe cele mentionate in

documentele ce constituie dosarul de imprumut sau din/in alte sisteme de evidenta de

tipul birourilor de credit, ANAF, arhiva electronica sau alte baze de date,  in vederea

luarii hotararii de a acorda sau refuza imprumutul solicitat.

Declar ca am fost informat cu privire la drepturile conferite de lege in calitatea mea de

persoana vizata, si  anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de

interventie asupra  datelor,  dreptul  de opozitie,  dreptul  de a  nu fi  supus unei  decizii



individuale si dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu

Caracter Personal sau justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege.

Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale cu privire la falsul in

declaratii, ca toate informatiile furnizate sunt reale, exacte si complete, si ca mi-au fost

comunicate drepturile pe care le am, conform legii pentru protectia datelor.

Sunt de acord ca CAR ECONOMIA sa efectueze orice verificare pe care o considera

necesara.

Numele clar …............................................

Semnatura:

Data:


