ADEZIUNE
Nr………………… din ……-…....-……………
(se completeazã de personalul CCIAT)

C A M E R A
DE COMERÞ
INDUSTRIE ªI
AGRICULTURÃ
T I M I ª
CONSTRUIM ªI DEZVOLTÃM
COMPETITIVITATEA

SOCIETATEA COMERCIALÃ _______________________________________________, CUI
|__|__|__|__|__|__|__|__| numãr în Registrul Comerþului (J__ /____ /______) prin
reprezentantul sãu legal, Dna./Dl. __________________________________ funcþia
______________________, solicitã acordarea calitãþii de membru al Camerei de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã Timiº (CCIAT).
Am luat cunoºtinþã de prevederile Statutului CCIAT, de drepturile ºi obligatiile ce îmi revin în
calitate de membru ºi mã angajez sã respect aceste prevederi.
Am fost informat asupra modului de funcþionare al CCIAT, despre oferta sa de servicii ºi consimt sã
primesc informaþii pe oricare din mijloacele utilizate de Camerã ºi sã particip la activitatea acesteia
prin secþiunile la care mi-am exprimat opþiunea de participare.
Subsemnatul, reprezentant al subscrisei mai sus menþionate, declar pe propria-mi rãspundere
faptul cã societatea pe care o reprezint nu se aflã în stare de dizolvare, lichidare sau faliment.

S.C. _______________________

CCIA Timiº
L.S.

prin ________________________

L.S.
prin Preºedinte

MEMBRII C.C.I.A.T. DREPTURI ªI ÎNDATORIRI – Extrase din Statutul CCIAT

300030 Piaþa Victoriei 3
Timiºoara România
Tel.: +40 (0)256 490771
Fax: +40 (0)256 490311
e-mail: office@cciat.ro

www.cciat.ro

Art.11
(1) Membrii CCIAT pot fi:
I. Membri individuali:
a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistraþi la Registrul Comerþului, indiferent de domeniul de activitate;
b) sucursale, reprezentante ale unor societãþi comerciale ºi altele asemenea, fãrã personalitate juridicã, legal înregistrate ºi autorizate sã
funcþioneze;
II. Membri colectivi:
a) filiale ale camerelor de comerþ bilaterale;
b) asociaþii profesionale locale;
c) organizaþii patronale existente în teritoriu;
III. Membri de onoare:
- cadre didactice, oameni de ºtiinþã, specialiºti în economie ºi legislaþie comercialã, personalitãþi ale vieþii publice din teritoriu ºi
altele asemenea.
- instituþii publice care colaboreazã ºi sprijinã CCIAT
- membrii Grupului de Iniþiativã din 7 martie 1990
- persoanele fizice ºi juridice care au participat la prima Adunare Generalã de reînfiinþare a Camerei de Comerþ ºi Industrie Timiºoara.
(2) Membrii individuali precum ºi cei colectivi au dreptul la vot deliberativ. Membrii de onoare au dreptul la vot consultativ.
Art.12
Dreptul de reprezentare ca membru în Adunarea Generalã din partea unei persoane juridice se exercitã de cãtre administratori – delegaþi,
directorii societãþii, procuratorii cu semnãturã având dreptul de a angaja societatea, organizaþia sau asociaþia, sau orice membru desemnat
de Adunarea Generalã a asociaþiilor sau de cãtre Consiliul de Administraþie, cu procurã specialã, ºi se pierde o datã cu încetarea situaþiei pe
care persoanele o au în întreprinderile respective.
...
Art.15
Membrii CCIAT au dreptul:
a) sã aleagã ºi sã fie aleºi în organele de conducere ale CCIAT dacã au cotizaþia achitatã la zi; nu beneficiazã de dreptul de a mandata dreptul
la vot altor membri, membri înscriºi cu mai puþin de 30 de zile înainte de data alegerilor indiferent ce funcþii vizeazã, aceºtia putându-ºi
exprima votul numai personal; membri înscriºi în intervalul cuprins între ziua convocãrii adunãrilor generale de alegeri ºi data alegerilor pot
exercita dreptul la vot în condiþiile aprobãrii adunãrii generale;
b) sã beneficieze, în condiþiile legii, ale statutului ºi ale ghidului serviciilor CCIAT, de serviciile oferite de CCIAT;
c) sã participe, prin asociere sau subscripþie, la societãþile înfiinþate de CCIAT, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor sãi;
d) sã sesizeze CCIAT despre problemele care privesc interesele generale ale comercianþilor, în vederea promovãrii acestora în faþa
autoritãþilor ºi a forurilor competente;
e) sã sesizeze Adunarea Generalã sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcþionarea CCIAT;
f) sã facã propuneri organelor de conducere în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea activitãþii CCIAT;
g) sã beneficieze de servicii la tarife preferenþiale faþã de nemembrii, precum ºi de facilitãþi ºi gratuitãþi potrivit hotãrârii Colegiului de
Conducere;
h) sã participe cu prioritate, la acþiunile organizate de CCIAT.
Art.16
Membrii CCIAT au urmatoarele îndatoriri:
a) sã respecte prevederile Legii Camerelor de Comerþ din România nr. 335/2007, ale statutului CCIAT, precum ºi hotãrârile organelor
colective de conducere;
b) sã contribuie ºi sã dea tot concursul la îndeplinirea obiectivelor CCIAT;
c) sã-ºi desfãºoare activitatea cu respectarea prevederilor legii, a uzanþelor comerciale, sã evite orice acte de concurenþã neloialã;
d) sã plãteascã taxa de înscriere odatã cu depunerea cererii de adeziune ºi cotizaþia anualã, în cote trimestriale; membrul care plãteºte
cotizaþia anualã integral în primul trimestru beneficiazã de o reducere de 5% din totalul cotizaþiei.
e) sã furnizeze informaþiile ºi documentele stabilite prin lege sau solicitate de CCIAT pentru îndeplinirea atribuþiile acesteia.
Art.17
Neachitarea la termen a cotizaþiei atrage sistarea acordãrii facilitãþilor ºi gratuitãþilor, la 3 luni de la scadenþa plãþii.

FIªA DE IDENTITATE A FIRMEI
ADRESA SEDIU SOCIAL

ADRESA PUNCT DE LUCRU

Localitate ______________________C.P._____

Localitate ______________________C.P._____

Strada_________________________________

Strada_________________________________

Nr. _____ Bl. ____Sc. _____ Etaj____Ap. _____

Nr. _____ Bl. ____Sc. _____ Etaj____Ap. _____

Tel._____________________________________

Tel._____________________________________

Fax ____________________________________

Fax ____________________________________

La acestã adresã doresc sã primesc corespondenþã

La acestã adresã doresc sã primesc corespondenþã

E-mail ______________________________

Web Site__________________________________

Cont IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Banca ________________________________

PERSOANA DE CONTACT
Dna./Dl. _________________________________________________ Funcþia _________________________
Tel. __________________________ Fax _____________________ E-mail ____________________________
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE (•)
________________________________________________________________________ COD CAEN (••) ______________
OBIECTE SECUNDARE DE ACTIVITATE (•)
_________________________________________________________________________ COD CAEN (••) ______________
_________________________________________________________________________ COD CAEN (••) ______________
_________________________________________________________________________ COD CAEN (••) ______________
(•) Vã rugãm, detaliaþi într-o anexã separatã dacã spaþiul este insuficient
(••) Se va menþiona codul CAEN descris la Registrul Comerþului

CAPITAL SOCIAL (RON) ________________ÞARA DE ORIGINE________________________ NR. ANGAJAÞI _______________

Conform COD CAEN al obiectului principal de activitate firma Dvs. va face parte din SECÞIUNEA:

1

AGRALIM - Agriculturã, Industrie alimentarã ºi alimentaþie

2

Comerþ - Turism - Transport

3

Construcþii

4

Electro, Tehnologia Informaþiei ºi a Comunicaþiilor

5

Industrii

6

Servicii profesionale ºi competitivitate

(se completeazã de personalul CCIAT)

Chitanþa nr. _____________ suma achitatã (taxã înscriere ºi cotizaþie) __________________ RON
Persoana din cadrul CCIAT care a verificat cererea ____________________________________

www.cciat.ro

