Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

(Anexa 1)
CERERE DE ADERARE LA ASOCIAȚIEI GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ

Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________, cu domiciliul în (adresă)
__________________________________________________, Municipiul Mediaș, județul Sibiu, România,
legitimat cu CI/BI seria_____, nr._______CNP________________________, Telefon______________, email:_____________________, ocupația ______________________
Solicit înscrierea în cadrul Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ, în calitatea de membru activ.
Menționez ca solicit înscrierea în cadrul Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ, în calitate de:
 Persoană fizică relevantă
 Reprezentant legal al _________________________________________- reprezentant al sectorului
public
 Reprezentant legal al _________________________________________- reprezentant al sectorului
privat
 Reprezentant legal al _________________________________________- reprezentant al seocietății
civile
Prin prezenta declar pe proprie răspundere că:
 Am citit Statutul Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ și sunt de acord cu toate
prevederile acestuia.
 Toate informațiile prezentate în prezenta cerere și documentele atașate sunt conforme cu realitatea.
 Nu există nicio acțiune penală pusă în mișcare împortiva mea / a unuia dintre membrii conducerii entității
pe care o reprezint.
 Nu am / Niciunul dintre membrii conducerii pe care o reprezint nu are o hotărâre de condamnare la
momentul aderării.

Data: ___________________

Nume, prenume solicitant________________
Ocupația/ Funcția______________________
Semnătura____________________________
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(Anexa 2)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a (nume, prenume) _________________________________________ cunoscând prevederile art.
326 din Codul Penal privind Falsul în declarații declar pe proprie răspundere că, deși nu am un act care să
dovedească acest lucru, locuiesc pe raza Municipiului Mediaș, Județul Sibiu, în teritoriul vizat de Strategia de
Dezvoltare Locală, în zona _________________________, str. __________________________, în dreptul
numărului / la numărul (dacă este cazul)____________________________, bl. (dacă este cazul)____________,
apartament nr. (dacă este cazul).

Data: _____________________

Nume prenume solicitant_________________
Semnătura____________________________
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SCRISOARE DE INTENȚIE – SECTOR PRIVAT
A. Prezentarea solicitantului
1. Societate comercială de tipul:
 SA
 SRL
 PFA
 ÎI
 Asociație familială
 Altele_________________
2. Adresa sediului/punctului de lucru _________________________________.
3. Număr de angajați la acest moment:
 între 1 și 3 angajați
 între 4 și 9 angajați
 între 10 și 49 angajați
 între 50 și 249 angajați
 peste 250 angajați
B. Motivația pentru care reprezentantul sectorului privat dorește să devină membru al Asociației GRUP
DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ
Se va descrie inclusiv acțiunile desfășurate de către solicitant, până la momentul depunerii cererii de aderare,
pentru dezvoltarea municipiului Mediaș și/sau în beneficiul cetățenilor municipiului Mediaș
În perioada următoare întenționăm să angajăm persoane din teritoriul SDL:
 între 1 și 3 persoane
 între 4 și 10 persoane
 între 10 și 20 persoane
 peste 20 persoane
Intenționez să susțin/ nu intenționez să susțin cofinanțarea proiectelor și a măsurilor legate de ocuparea
forței de muncă, ca element cheie al SDL care pune accent pe comunitățile urbane marginalizate aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială.
C. Plus valoarea pe care o poate aduce Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ
 furnizor de servicii ocupare
 furnizor de servicii formare
 furnizor servicii informare și consiliere
 furnizor servicii sociale/ medicale/ medico-sociale
 Altele:________________________________________________________________
Până în prezent am/nu am furnizat servicii de ocupare / formare / informare și consiliere / sociale medicale/ medico-sociale
la nivelul municipiului Mediaș pentru un număr de _________persoane.
Data: ___________________

Nume, prenume solicitant________________
Funcția_______________________________
Semnătura____________________________
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SCRISOARE DE INTENȚIE – SOCIETATE CIVILĂ
A. Prezentarea solicitantului
1. Organizație neguvernamentală de tipul:
 Asociație
 Fundație
 Asociatie de locatari
 Unitate de cult
 Altele_____________________________
2. Adresa sediului principal / sediului secundar_________________________.
3. Număr de membrii la acest moment:
 între 1 și 10 membrii
 între 11 și 50 membrii
 peste 50 membrii
B. Motivația pentru care reprezentantul societății civile dorește să devină membru al Asociației
GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ
Se va descrie inclusiv acțiunile desfășurate de către solicitant, până la momentul depunerii cererii de
aderare, pentru dezvoltarea municipiul Mediaș și/sau în beneficiul cetățenilor municipiului Mediaș
Intenționez să susțin/ nu intenționez să susțin implementarea proiectelor și a măsurilor din
domeniul ___(capital uman, ocupare etc.) ___________ ca element cheie al SDL care pune accent pe
comunitățile urbane marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
C.






Plus valoarea pe care o poate aduce Asociației GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ Z.U.M. MEDIAȘ
furnizor de servicii ocupare
furnizor de servicii formare
furnizor servicii informare și consiliere
furnizor servicii sociale/ medicale/ medico-sociale
Altele:________________________________________________________________

Până în prezent am/nu am furnizat servicii de ocupare / formare / informare și consiliere / sociale medicale/
medico-sociale la nivelul municipiului Mediaș pentru un număr de _________persoane, în cadrul a
____________proiecte după cum urmează:
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
Data: ___________________

Nume, prenume solicitant________________
Funcția_______________________________
Semnătura____________________________
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