Către:

ASOCIAȚIA ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC LA DISTANȚĂ
București, sector 6, Aleea Bârsănești, nr. 2, bloc. 156, sc. A, etaj 3, ap. 18
Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 109 din 08.11.2016

În atenția:

CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE
NOROC LA DISTANȚĂ
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR – DNA. CRISTINELA-ODETA NESTOR

Stimată Doamnă Președinte,
Subscrisa __________________, persoană juridică _______________(naționalitatea),
înregistrată la ____________________________ sub nr. _____________, având cod unic de
înregistrare
___________________,
având
sediul
în
_______________________________________, reprezentată de
__________________________, formulăm prezenta

CERERE
Prin care vă solicităm aprobarea primirii subscrisei ______________________ în calitate de
membru al Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță și să supuneți această
cerere ratificării Adunării Generale a Asociației.
Solicitarea noastră se întemeiază pe prevederile art. 30 din Statutul Asociației, pe cele ale
Actului Constitutiv, precum și pe prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații.
Totodată, calitatea noastră de organizator de jocuri de noroc în baza Deciziei de acordare a
Licenței de organizare a jocurilor de noroc la distanță nr. ______ din data de
______________, a numărului de licență ___________________ și a Deciziei de acordare a
Autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la distanță nr. _______ din ______________,
emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, profesionalismul și buna reputație în
domeniul jocurilor de noroc, constituie calități care pot contribui semnificativ la îndeplinirea
scopului Asociației, așa cum acesta este descris în Statut.
Pentru aceste motive, solicităm admiterea cererii având ca finalitate primirea noastră în
calitate de membru al Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță.

Cu deosebită considerație,
______________________
Prin reprezentant,
_______________________

Decizia nr. _____/______________

Decision no. _____/

a Administratorului Societății

________________

_______________________________

Of
________________________________
___

Subsemnatul _______________, cetățean
____________, cu domiciliul în
____________________________,
identificat cu carte de identitate

Undersigned ________________,

____________________ și număr

_______________ citizen, with

personal de identificare / CNP

domicile in _____________________,

_____________

de

identified with ID card

_________________________, și cu

____________________ and personal

pașaport nr. __________________ emis

identity

de _______________________, în

______________________ issued by

calitate de Administrator al

_________________________, and

______(numele societății)________,

passport no. ___________________,

persoană juridică _____(naționalitatea

issued

s o c i e t ă ț i i) _ _ _ _ _ _ , î n r e g i s t r a t ă î n

_____________________________, as

______________________ sub numărul

Director of ______________________,

__________________, având cod de

____________ legal entity, registered

î n r e g i s t r a r e f i s c a l ă ( C . I . F. )

on ______________________ under

____________________, având sediul în

no. _____________________, having

____________________________,

fiscal registration code ( C.I.F.)

denumită în continuare „societatea”, prin

______________________,

prezenta decid următoarele:

headquartered

emis

number

by

in

_______________________________
•

Aderarea societății în calitate de

_______, hereinafter referred to as

membru al Asociației

“the company”, I hereby decide the

Organizatorilor de Jocuri de Noroc

following:

la Distanță, entitate juridică fără
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