
FIȘA INDIVIDUALĂ DE ÎNSCRIERE LA 
A 26-A SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 

5-8 FEBRUARIE 2023, BUCUREȘTI, HOTEL JW MARRIOTT

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

VĂ RUGĂM SĂ CEREȚI CONFIRMAREA ÎNSCRIERII DUPĂ TRANSMITEREA FIȘEI 

Datele personale ale PARTICIPANTULUI: 
Numele Prenumele  

C.N.P.-ul Funcția

Numărul de mandate în funcția de primar  
(scrieți DA înaintea perioadelor corespunzătoare mandatelor de primar. Vă rugăm să contorizați numai mandatele ÎNTREGI.  

1992-1996 1996-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 

2012-2016 2016-2020 2020-2024 (în curs) TOTAL MANDATE

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

Tarif pachet de conferință cu cazare în cameră single: 5.454 lei fără TVA 
(un singur participant în cameră cu toate serviciile incluse) 

Serviciile de PARTICIPARE se asigură în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 49 din 07.12.2022.  
Repartizarea pe județe a locurilor disponibile este afișată pe www.faxmedia.ro.  

În cadrul repartizării, ocuparea locurilor se face conform principiului „primul venit, primul servit”.  
Repartizarea este valabilă până la data de 31 decembrie 2022; cu data de 01 ianuarie 2023, locurile neocupate din 

repartizarea pe județe vor fi disponibile liber. 

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 consideră înscriere fermă TRANSMITEREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE ȘI ACHITAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR. 
Transmiterea fișei fără plata serviciilor NU CONSTITUIE REZERVARE FERMĂ! Plata se efectuează în contul RO83 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. Transmiterea fișei de înscriere înseamnă acordul dumneavoastră pentru 
termenii și condițiile evenimentului precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu politica descrisă pe 
www.faxmedia.ro.  

Doresc să primesc copia electronică a facturii la adresa de e-mail: ___________________________________________. 
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