
 

 

 
Nr. 1367 / 25.03.2022 

 

 

CONVOCATOR 
 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş (CCI Maramureș), în baza art. 15 din Statutul CCI 

Maramureş, convoacă  

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI 

 

în data de 14 aprilie 2022 ora 11:00, la Sala de Conferinţe a Centrului de Instruire şi Marketing “Gheorghe 

Marcaș” al CCI Maramureş, din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea raportului de activitate al colegiului de conducere al CCI Maramureș pentru anul 2021. 

2. Aprobarea programului de activitate pentru anul 2022. 

3. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 (în baza bilanțului contabil) și a raportului de 

gestiune. 

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

5. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2021 și descărcare de gestiune. 

6. Aprobarea raportului de audit al auditorului pentru exercițiul financiar 2021. 

7. Diverse.  

 

Materialele care fac obiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul CCI Maramureş, Baia Mare bd. Unirii nr. 

16, parter, până la data de 13 aprilie 2022, ora 16:00, termen până la care pot fi formulate în scris şi depuse la sediul CCI 

Maramureş și eventualele obiecţiuni la aceste materiale. Modalitatea de desfășurare a Adunării Generale a Membrilor 

Camerei va fi cu participarea fizică a membrilor. 

În cazul în care membrii participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise 

sau depuse la sediul CCI Maramureş, personal, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin 

poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică, astfel încât să fie primite până la data ținerii 

ședinței.  

Membrii care nu au achitat cotizaţia pentru anul la care face referire raportul colegiului nu au drept de vot în 

cadrul acestei adunări.  

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 

21 aprilie 2022, ora 11.00, la Sala de Conferinţe a Centrului de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş din Baia Mare, 

Aleea Expoziţiei nr. 5, cu aceeași ordine de zi. 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. completând talonul şi să îl trimiteți la adresa noastră de e-mail 

cci_mm@ccimm.ro  sau fax 0262-225794, până cel târziu la data de 11 aprilie, ora 16:00. 
 

*Menționăm că vom asigura protecția tuturor participanților prin respectarea normelor de distanțare socială și prin luarea 

tuturor măsurilor sanitare necesare pentru limitarea și prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu Coronavirus. 

 

PREŞEDINTE CCI Maramureș 

Florentin-Nicolae TUȘ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Talon de confirmare 
 

Denumire membru (persoană juridică): ........................................................................................................................... 

tel. ............................................................................ e-mail ................................................................................................. 

reprezentată de ..........................................................................................  funcţia ............................................................ 

 Confirmăm participarea la Adunarea Generală Ordinară a Membrilor CCI Maramureş din 14 aprilie 2022 ora 11:00, 

Sala de Conferinţe a Centrului de Instruire şi Marketing “Gheorghe Marcaș” al CCI Maramureș, fiind reprezentați de  

 

doamna/domnul ............................................................................................. 

 

Data: .................................     Administrator / Director: .............................................. 

mailto:cci_mm@ccimm.ro

