
Asociația Pas cu Pas Oradea   
                                                          Cod Fiscal  15785602

                                                                         Str. Iuliu Maniu, nr. 5, Oradea, jud. Bihor 
                                                                        Cont:RO42BTRL00501205C45993XX 

FORMULAR DE ADEZIUNE 

la Asociaţia Pas cu Pas Oradea

Subsemnații:

________________________________  (tatăl) de  profesie  _____________________________,  angajat  al

____________________________, în funcţia de ______________________________,

__________________________________  (mama) de  profesie  __________________________,  angajat  al

____________________________, în funcţia de ______________________________,

cu domiciliul în _______________________ strada _____________________________ nr. ___ bloc ___ etaj ___

ap. ____ în  calitate de părinți/tutore a copilului ______________________________________ născut la data

de _______________, elev în clasa ________ la Liceul Teologic Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea,

Date de contact:

E-mail: 

                                         @                                    @
Telefon:

    +407……………………………..       +407……………………………..
Am  luat  la  cunoştință prevederile  Statutului  Asociației  Pas  cu  Pas Oradea,  publicat  online  pe

www.pascupasoradea.ro, pe care le accept fără rezerve, declarându-mă pe deplin acord cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Asociaţiei, solicit prin prezenta, adeziunea ca membru susţinător al  Programului
alternativei educaționale Step by Step din cadrul Liceului Teologic Greco-Catolic Iuliu Maniu Oradea.
Conform celor  specificate  în  Contractul  de  şcolarizare  la  art.  3.2  pct.  2,  art.  5.2  şi  5.3,  mă OBLIG să  achit
contribuția lunară necesară materialelor didactice specifice, necesare elevului la clasă. De asemenea membrii
noi  intraţi  au  obligaţia  să  contribuie  în  mod  egal  cu  ceilalţi  membrii  la  capitalul  de  investiții pentru
modernizarea sau renovarea mediului de învăţământ a copiilor înscrişi. Iau la cunoştinţă şi îmi asum faptul ca
investiţia are caracter de donaţie şi că nu se va recupera la eventuala retragere a copilului din sistemul Pas cu
Pas al Liceului Iuliu Maniu Oradea.

În cazul în care nu îmi voi respecta obligaţia de plata a contribuţiei, sunt de acord să fiu somat legal, prin
notificare la domiciliu, pentru a încheia un angajament de plată în acest sens.

În  cazul  refuzului  de  a  semna angajamentul  de  plată  consimt  să-mi  transfer  copilul  în  sistemul  de
învăţământ tradiţional la altă şcoală, fără ca acest transfer să afecteze obligaţia de a plăti contribuţiile scadente
şi neachitate până la momentul efectiv al transferului.

Prevederile prezentei adeziune referitoare la plati reprezintă titlu executoriu.

Semnătură solicitanţi: _____________________   _______________________ Data: __________________

Se va completa de către Preşedintele  Asociaţiei

APROB afilierea în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei.

Observații _______________________________________________

Numele şi Prenumele: ________________________ semnătura: ______________________________
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