
FIȘA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE LA 
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI JUDEȚENE CLUJ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

11-14 MARTIE 2021, BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR, HOTEL TERMAL 

Fișa completată se transmite la e-mail office@faxmedia.ro 

VĂ RUGĂM SĂ CEREȚI CONFIRMAREA ÎNSCRIERII DUPĂ TRANSMITEREA FIȘEI 
Datele personale: 

Numele  Prenumele  

C.N.P.-ul  Funcția  
 

Scrieți DA înaintea perioadelor corespunzătoare mandatelor de primar. Calculați numărul de mandate 
 

 1992-1996  1996-2000  2000-2004  2004-2008  2008-2012 
 2012-2016  2016-2020  2020-2024 TOTAL MANDATE  

Vă rugăm să contorizați numai mandatele ÎNTREGI. La TOTAL MANDATE adăugați și mandatul curent. 
Datele de facturare: 

Comuna  Județul  

Codul de înregistrare fiscală  Strada  

Numărul  Codul poștal  

Contul  Trezoreria  
 

Datele de contact: 

Telefonul/faxul  e-Mail-ul instituției  

Mobilul  e-Mail-ul personal  
 

Buletinul de cazare și serviciile de conferință 
TARIFE: 

850 de lei*  Cameră dublă (un participant la lucrări și un însoțitor în cameră, cu toate mesele incluse) 

 
Vă rugăm să completați cu nume și prenume în dreptul căsuței de servicii corespunzătoare: 

Cameră dublă  Numele celei de-a 
doua persoane 

 

* Prețul nu conține T.V.A. – 5% 

În cazul copiilor (a treia persoană în cameră)  

• 0-12 ani – gratuit, fără pat suplimentar; 
• Peste 12 ani – 600 de lei – include pat suplimentar, mic-dejun, prânz și cină; numele _____________________________ 

Lipsa informațiilor de pe Buletinul de cazare va duce a imposibilitatea asigurării serviciilor. Accesul la lucrări se 
face EXCLUSIV pe baza ecusonului de participare. 

Serviciile de cazare se asigură după principiul „primul venit, primul servit” în limita 
locurilor disponibile. 

Pentru diferite informații cu privire la detaliile organizatorice vă rugăm să apelați secretariatul Faxmedia Consulting:  
0372-032.313 (centrală), 0728-305.461 (Liliana-Margareta MOISESCU) 

Se pot înscrie numai reprezentanții comunelor membre cu cotizația achitată la zi. Se consideră înscriere fermă 
TRANSMITEREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE ȘI ACHITAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR. Nu vor fi luate în calcul și nu li se vor 
asigura serviciile celor care nu achită în termenul stabilit. Plata se efectuează în contul RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609, deschis 
la TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, având ca beneficiar S.C. FAXMEDIA TOUR S.R.L., identificată prin codul unic de 
înregistrare RO 16826069. Dacă doriți să primiți în avans o copie a facturii, vă rugăm să completați numărul de fax sau adresa de e-
mail: _____________________________________________________. 


