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LEGITIMAȚIA
Înscrierea în grupul Simpatizanților PM23 pe Facebook se face fără adeziune,
voluntar sau adăugat de un prieten.
La înregistrare în evidențele secretariatului se editează o legitimație virtuală (în
format electronic) de control care se depune pe Mesaj.
Este dovada contactului direct cu noi.
Vă solicităm să trimiteți o poză (făcută cu telefonul) sau copie a buletinului, fiindcă
acolo găsim numele corect și adresa poștală.

Atașăm legitimația virtuală de înregistrare cu rugămintea de a fi confirmată.
(Name cu majuscule, Prenume cu litere mici, Localitatea unde locuiți, pt.Buc.
sectorul, Data și Localitatea nașterii, adresa dacă diferă de cea din buletin).
Înregistrarea se face la adresa din buletin, fiind filiala unde veți vota.
Legitimația cuprinde un ID cu număr filială-număr membru-index S (simpatizant).
Cei ce locuiesc la o adresă diferită de cea din buletin sunt rugați să o comunice.
Legitimațiile de simpatizant nu se reeditează.
Cei înscriși în grupul Membrii PM23 pe Facebook urmează aceeași procedură
având legitimație index M (membru).
Membrii acestui grup au devenit membrii de partid la 5 septembrie 2017 data
oficializării PM23.
Vezi pagina următoare.
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Înregistrarea se face prin cerere de adeziune.
Legitimația are index P (partid) are o nouă grafică și se trimite pe Mesaj în format
electronic pentru control și confirmare.
Cererea de adeziune se găsește în documentele FB la grupul simpatizanți Fișiere.
Adeziunile se depun pe net în Mesaj, Postare sau prin mail:
partidulmonarhist@yahoo.com.
După înființarea filialelor județene formalitățile se vor desfășura local sau la
centru.
Simpatizanții nostalgici rămân în grup.
Cei ce doresc să asigure creșterea și impunerea noului partid sunt așteptați să
solicite adeziunea în calitate de membru statutar de partid.
Aici guvernează Statutul, Programul și Regulamentul partidului.
Dreptul la vot, de a alege și a fi ales, de a participa la conturarea strategiei de
partid, se asigură prin plata cotizației anuale de 50 lei pentru țară și 50 Eu pentru
diasporă, și prin primirea Legitimației valabilă în anul în curs.
Legitimația de membru de partid PM23 se eliberează anual, este nou tipărită.
Originalul se trimite după achitarea taxei anuale de 50 lei. Cotizația se achită în
avans.
Cine solicită scutirea cotizației primește legitimația de membru fără ștampilă și nu
are drept de vot în adunările de lucru ale partidului.
Nu trebuie să neglijăm importanța cotizației și a sponsorizărilor.
Activitatea de partid necesită un buget consolidat. Ne bucură orice susținere
financiară dar subliniem că plata cotizației este voluntară.
Cei ce solicită direct înscrierea în calitate de membru statutar (cotizant) o pot face
online pe mesaj, prin email sau telefonic:
președinte 0721 31 01 62 sau secretar gen. 0745 14 18 47
Ulterior se va urma metodologia standard.
Contul activ este:
Partidul Monarhist
Banca BCR;
cont curent ron;
IBAN: RO31RNCB0027156451380001
Text: Cotizație PM23 sau Sponsorizare
Fiindcă noi nu verificăm contul decât
lunar, este bine să ne anunțați, aici pe
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mesaj, când faceți o plată.
Contact:
Președinte. tel: 0721 310 162
mail: partidulmonarhist@yahoo.com
www.partidulmonarhist.ro
În legitimație este trecută data valabilității.
La expirarea valabilității legitimația se înlocuiește și originalul se trimite poștal la
domiciliu în format carte de vizită, ștampilată, semnată pe verso și laminată în
folie.
Înființarea filialelor este un proces de durată. Conducerea filialei va avea telefon și
mail de contact. Următoarea etapă este organizarea unui sediu local.
-/-
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