5. Cerere de înscriere a sindicatului în registrul special al instanței

Către JUDECĂTORIA _____________________________________
Domnule Președinte,
Subsemnatul
_______________________,
domiciliat
în
_____________________,
legitimat
cu
________________,
eliberat
de
_______________, având CNP _____________________, în calitate de împuternicit
special al membrilor fondatori prin procesul verbal de constituire, formulez prezenta
CERERE
Prin care solicit instanței să admită și să dispună înscrierea în registrul special
al instanței a sindicatului _______________________, cu sediul în
_______________, având în vedere următoarele:
În data de ___________ (data întrunirii membrilor și a încheierii procesului
verbal de constituire) membrii fondatori au aprobat în unanimitate constituirea
Sindicatului ____________________________, statutul acestuia și membrii
organelor de conducere, iar subsemnatul a fost împuternicit să efectueze toate
demersurile necesare în acest sens, conform Procesului verbal de constituire și al
celorlalte documente anexate prezentei.
S-a aprobat repartizarea unui spațiu din imobilul situat în ________________
pentru a fi utilizat și înregistrat ca sediu al sindicatului _____________________ prin
contractul __________________ (se precizează ce fel de contract/adresă, nr./din,
încheiat cu __________________________).
Conducerea executivă a sindicatului ________________ va fi asigurată de
următoarele persoane: ________________________________________________.
În drept, ne întemeiem cererea pe disp. art.14-20 din Legea nr. 62/20011.
Anexez prezentei cereri:
(LA CEREREA DE ÎNSCRIERE A ORGANIZAŢIEI SINDICALE se anexează,
conform LEGII NR. 62/2011, originalul şi câte două copii certificate de reprezentantul
legal de pe următoarele acte: a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat
de membrii fondatori; b) statutul; c) lista membrilor organului executiv de conducere
al sindicatului, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal,
profesiunii/funcţiei şi a domiciliului acestora. - certificate de cazier judiciar pentru
persoanele care fac parte din organul de conducere al Sindicatului, - dovada
consemnării patrimoniului iniţial al sindicatului – recipisa originală, - dovada sediului
sindicatului – contract comodat sau închiriere şi copie certificată „pentru conformitate
cu originalul” a titlului de proprietate asupra spatiului sediu, - taxa judiciară de timbru
de 200 lei).
Prin Împuternicit special ______________________________________.

