
CERERE 

pentru exercitarea dreptului de participare și de vot în vederea aprobării 

materialelor cuprinse pe Ordinea de Zi a Adunării Generale Anuale  

din 29-30 iulie 2020 

 

Către,  

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG JIU 

Str. Theodor Aman, nr. 17, Tg Jiu 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata (numele şi prenumele) 

.............................................................., CNP ................................ cu domiciliul în 

.....................................................................................................................................  

str. .................................................................. nr. ....... bl. ....... sc. ....... ap. ..... 

judeţ/sector.......................... telefon ................, carnet membru CARP nr. 

___________, în temeiul prevedrilor LEGII nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă solicit înscrierea și acceptul pe 

listele de vot ale CARP Tg Jiu, în vederea exprimării votului personal în data de 

30.07.2020 – în intervalul orar 900  - 1500, la sediul CARP din str. Theodor Aman, 

nr.17, Tg Jiu, judetul Gorj – Sala mare (cu publicul). 

Am luat la cunoștiință că procesul de votare va avea loc în data de 30.07.2020, 

în intervalul  orar 900 – 1500 la sediul CARP din str. Theodor Aman, nr.17, Tg Jiu, 

judetul Gorj – Sala mare (cu publicul).  

Am luat la cunoștință că urmare a măsurilor restrictive de prevenire a 

răspândirii virusului COVID 19, mă oblig ca accesul în sala de vot să se 

îndeplinească cu condiția  purtării măștii și respectarea distanțării sociale impuse de 

2 metri. 

Solicit ca informațiile de a accesa sesiunea publică de prezentare a 

materialelor cuprinse pe Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale susținute 

ONLINE ( în sistem videoconferință) să-mi fie comunicate pe adresa de e-mail mai 

jos menționată pentru a avea posibilitatea participării la lucrările Adunării Generale 

Anuale desfășurată la data de 29.07.2020, ora 1000 (ora primei convocări),  respectiv 

ora 1300 (ora celei de-a doua convocări). 

Adresa personală de email este : _________________________________________ 

Anexez o copie a actului de identitate precum și o copie a carnetului de 

membru CARP . 

DATA                                                                                                  SEMNĂTURA 


