Nr. intrare : .................................................

data : ..................................................
Anexa nr. 6.1

REPREZENTANT/MEMBRII ASOCIAŢIEI FAMILIALE

 Reprezentant
I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a:

modificării datelor de identificare
retragerii din funcţie a …………….........................……………..…………............
(numele şi prenumele reprezentantului retras)

II. DATE DE IDENTIFICARE
1. Nume: ..........................…….......…...........…....................................... prenume: ….….........................………..…....……....... .
2. Act identitate …......................... seria ......, nr. ................ CIF ............................................... .
(cod de identificare fiscală)

3. Data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ......................................, judeţ / ţară .............…....….…................. .
zi

luna

an

4. Domiciliu : localitatea ....................................................................,str. ..............................................................................…...…..,
nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector ............................................, cod poştal ...................…..…..,
ţara ...................……………............................, telefon ...........….…………...........…........., fax....……..……............….....…....…. .
5. Cetăţenie : .............…….............. . 6. Stare civilă: ...................... .
7. Reşedinţa în România(dacă este cazul): ………………………………..…..…………………….......….…….……...…….…...
……………………………………………………………………………………………..……......………….…….........…....... .
8. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii, că nu deţin o altă autorizaţie în
calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o altă asociaţie familială autorizată.
Semnătura ..................................

 Membrii asociaţiei familiale
I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a:

constituirii asociaţiei

cooptării unui asociat nou

modificării datelor de identificare
retragerii din asociaţie
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de modificare date de identificare sau asociaţi noi)
1. Nume: ..........................…….......…...........…....................................... prenume: ….…..........................………..…....……....... .
2. Act identitate …......................... seria ......, nr. ................ CIF ............................................... .
(cod de identificare fiscală)

3. Data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ......................................, judeţ / ţară .............…....….…................. .
zi

luna

an

4. Domiciliu : localitatea ....................................................................,str. ..............................................................................…...…..,
nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector ............................................, cod poştal ...................…..…..,
ţara ...................……………............................, telefon ...........….…………...........…........., fax....……..……............….....…....…. .
5. Cetăţenie : .............…….............. . 6. Calitatea de membru al familiei: …...…........………..7. Stare civilă: ........................... .
8. Reşedinţa în România(dacă este cazul): ………………………………..………………………….……….…........…….....…...
…………………………………………………………………………………………………………….………….............….......... .
9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii, că nu deţin o altă autorizaţie
în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o altă asociaţie familială autorizată.
Semnătura ..................................
I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a:

constituirii asociaţiei

cooptării unui asociat nou

modificării datelor de identificare
retragerii din asociaţie
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de modificare date de identificare sau asociaţi noi)
1. Nume: ..........................…….......…...........…....................................... prenume: ….…...........................………..…....……....... .
2. Act identitate …......................... seria ......, nr. ................ CIF ............................................... .
(cod de identificare fiscală)

3. Data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ......................................, judeţ / ţară ..................….…................. .
zi

luna

an

4. Domiciliu : localitatea ....................................................................,str. ..............................................................................…...…..,
nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector ............................................, cod poştal ...................…..…..,
ţara ...................……………............................, telefon ...........….…………...........…........., fax....……..……............….....…....…. .
5. Cetăţenie : .............…….............. . 6. Calitatea de membru al familiei: …...…........………..7. Stare civilă: ........................... .
8. Reşedinţa în România(dacă este cazul): ………………………………..……………………….……….…........……….....…...
………………………………………………………………………………………………………….…………..............….......... .
9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii, că nu deţin o altă autorizaţie
în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o altă asociaţie familială autorizată.
Semnătura ..................................
Pag. ..........

Nr. intrare : .................................................

data : ..................................................

Membrii asociaţiei familiale
I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a:

constituirii asociaţiei

cooptării unui asociat nou

modificării datelor de identificare

retragerii din asociaţie

II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de modificare date de identificare sau asociaţi noi)
1. Nume: ..........................…….......…...........…....................................... prenume: ….…...........................………..…....……....... .
2. Act identitate …......................... seria ......, nr. ................ CIF ............................................... .
(cod de identificare fiscală)

3. Data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ......................................, judeţ / ţară ..............…...….…................. .
zi

luna

an

4. Domiciliu : localitatea ....................................................................,str. ..............................................................................…...…..,
nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector ............................................, cod poştal ...................…..…..,
ţara ...................……………............................, telefon ...........….…………...........…........., fax....……..……............….....…....…. .
5. Cetăţenie : .............…….............. . 6. Calitatea de membru al familiei: …...…........………..7. Stare civilă: ........................... .
8. Reşedinţa în România(dacă este cazul): ………………………………..………………………….……….…........…….....…...
…………………………………………………………………………………………………………….………….............….......... .
9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii, că nu deţin o altă autorizaţie
în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o altă asociaţie familială autorizată.
Semnătura ..................................
I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a:

constituirii asociaţiei

cooptării unui asociat nou

modificării datelor de identificare
retragerii din asociaţie
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de modificare date de identificare sau asociaţi noi)
1. Nume: ..........................…….......…...........…....................................... prenume: ….…............................……..…....……....... .
2. Act identitate …......................... seria ......, nr. ................ CIF ............................................... .
(cod de identificare fiscală)

3. Data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ......................................, judeţ / ţară ..............….....…................. .
zi

luna

an

4. Domiciliu : localitatea ....................................................................,str. ..............................................................................…...…..,
nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector ............................................, cod poştal ...................…..…..,
ţara ...................……………............................, telefon ...........….…………...........…........., fax....……..…….............…....…....…. .
5. Cetăţenie : .............…….............. . 6. Calitatea de membru al familiei: …...…........………..7. Stare civilă: ........................... .
8. Reşedinţa în România(dacă este cazul): ………………………………..………………………….……….…........…….....…...
…………………………………………………………………………………………………………….………….............….......... .
9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii, că nu deţin o altă autorizaţie
în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o altă asociaţie familială autorizată.
Semnătura ..................................
I. ÎNREGISTRARE CA URMARE a:

constituirii asociaţiei

cooptării unui asociat nou

modificării datelor de identificare
retragerii din asociaţie
II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completează la constituire şi la menţiuni de modificare date de identificare sau asociaţi noi)
1. Nume: ..........................…….......…...........…....................................... prenume: ….…............................……..…....……....... .
2. Act identitate …......................... seria ......, nr. ................ CIF ............................................... .
(cod de identificare fiscală)

3. Data şi locul naşterii : ⏐_ | _⏐_ | _⏐_ | _ | _ | _⏐ localitate ......................................, judeţ / ţară ..............…...….…................. .
zi

luna

an

4. Domiciliu : localitatea ....................................................................,str. ..............................................................................…...…..,
nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector ............................................, cod poştal ...................…..…..,
ţara ...................……………............................, telefon ...........….…………...........…........., fax....……..……..................…....…. .
5. Cetăţenie : .............…….............. . 6. Calitatea de membru al familiei: …...…........………..7. Stare civilă: ........................... .
8. Reşedinţa în România(dacă este cazul): ………………………………..………………………….……….…........…….....…...
…………………………………………………………………………………………………………….………….............….......... .
9. Declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii, că nu deţin o altă autorizaţie
în calitate de persoană fizică şi nu fac parte dintr-o altă asociaţie familială autorizată.
Semnătura ..................................
Pag. ........

