ADEZIUNE
Dl/Dna_____________________________________ domiciliat/ă în localitatea________________
str.___________________ nr. _ _, bl._ _, sc._ _, et. _ _, ap._ _, sector/judeţ ______________________
legitimat cu B.I/C.I seria _ _, nr. ____________ , eliberat de ______________ , cod numeric personal
_______________________telefon/fax _____________ adresa e-mail: __________________________
proprietar/ă

al

exploatațiilor

cod

RO____________________;

RO___________________

RO_________________; RO___________________din localitatea ______________jud. ___________
reprezentant/ă al ____________________________ cu sediul social în localitatea __________________
str. ____________________nr. ____, judeţul __________ C.U.I/C.I.F./C.N.P.____________________
Nr.Reg.Com.

/

/

, în calitate de_______________________.

Sunt eligibile toate exploatațiile care dețin minimum 10 taurine din rasa Aberdeen Angus cu origine
certificată (rasă curată) sau majoritar rasă curată (peste 50%) cât și femele metise care îndeplinesc
condițiile de înregistrare în secțiunea suplimentară.
Declar următoarele:
1. Am luat cunoştinţă de Statutul şi Actul constitutiv ale Asociaţiei, sunt de acord şi îmi însuşesc
prevederile acestora şi mă oblig ca în cazul aprobării prezentei cereri să respect cu bună-credinţă
toate obligaţiile ce revin membrilor Asociaţiei.
2. Am luat cunoștință de prevederile Programului de ameliorare al rasei Aberdeen Angus în Romania
și mă oblig să respect prevederile acestuia.
3. Mă angajez să promovez obiectivele asociației, să particip și să susțin activitățiile acesteia, să
respect normele de etică profesională și conduită morală.
Totodată ma voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a
membrilor acesteia și mă oblig să achit cotizația anuală de 10 RON/cap de animal.
Precizez că am în proprietate un număr total de taurine rasa Aberdeen Angus ______ din care:
_____________capete femele rasă curată Aberdeen Angus cu certificate de origine.
_____________capete masculi rasă curată Aberdeen Angus cu certificate de origine.
_____________capete metis cu rasa Aberdeen Angus.
Data | | |/| | |/| | | | |

Solicitant: Nume
Semnătura/Ștampilă
SECRETAR
Vecerdea Mirela

APROBAT,
Director tehnic executiv
Gociman Gociman Ioan Teodor
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