FIȘA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE LA
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA
04-09 IULIE 2021, STAȚIUNEA JUPITER, JUDEȚUL CONSTANȚA, HOTEL POSEIDON
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

TOTAL MANDATE

2020-2024

Vă rugăm să contorizați DOAR 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
Plata până la data de 10 mai 2021 (inclusiv)
Tarif de conferință
Tarif de cazare

830* lei

3.480** lei

Plata după data de 10 mai 2021
Tarif de conferință
Tarif de cazare

830* lei

3.920** lei

Prețurile NU conțin T.V.A. *cota T.V.A. este 19%; **cota T.V.A. este 5%

Regimul de cazare și masă pentru copii: (costurile se achită direct la recepția hotelului)
2 copii 0 – 7 ani

7 – 12 ani

peste 12 ani

GRATUIT
420 lei
1315 lei
La cazare voi veni însoțit de : □ 1 copil cu vârsta de ____ ani; □ 2 copii cu vârste de _____ și _____ ani

Serviciile de cazare se asigură conform prevederilor art. 2, alin. (2) din Dispoziția nr. 45 din 08
martie 2021 până la data de 10 mai. După această dată, camerele vor fi atribuite, INDIFERENT
DE JUDEȚ, 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. Plata tarifului de conferință se
efectuează în contul RO38 TREZ 5215 069X XX00 1427, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, având ca beneficiar
S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L., identificată prin codul unic de înregistrare RO 15185560 . Plata tarifului de cazare 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.
Doresc să primesc factura, la adresa de e-mail: _________________________________________________________________.
Prezentul formular de înscriere, odată completat și transmis, ține loc de contract între părți și atestă faptul că persoana înscrisă.
✓
✓
✓

a luat la cunoștință și este de acord cu termenii și condițiile contractuale prezentate pe www.faxmedia.ro;
a consultat secțiunea Date personale de pe site-ul www.faxmedia.ro.
își exprimă acordul explicit pentru a primi informații legate de activitatea companiei.

