
 

Nr.266  din 28.03.2019    
 

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ  A MEMBRILOR 
CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BIHOR 

 

 În conformitate cu Legea nr. 335/2007, art.16(1) şi art.19 din Statutul Camerei de Comerţ şi 

Industrie Bihor,  Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor convoacă  Adunarea Generală 

a membrilor în şedinţă ordinară pentru data de  18 aprilie 2019, orele 1200 , la  sediul  Camerei 

din strada Mihai Eminescu nr. 25A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ORDINEA DE ZI: 
1. Aprobarea raportului  de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor pe anul 2018; 

2. Aprobarea execuției Bugetului de Venituri si Cheltuiei pe anul 2018; 

3. Aprobarea  raportului de gestiune și a raportului auditorului financiar pe anul  2018; 

4. Aprobarea descărcării de gestiune a organelor de conducere a CCI Bihor pe anul 2018; 

5. Aprobarea strategiei si a obiectivelor CCI Bihor pentru anul 2019; 

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pe anul 2019; 

7. Diverse. 
 

  Materialele din ordinea de zi, pct. 1-9, au fost dezbătute și aprobate în ședința Colegiului de 

Conducere al CCI Bihor din data de                        , în vederea dezbaterii și aprobării acestor 

materiale de către Adunarea Generală a membrilor Camerei. 

  La Adunarea Generală participă cu drept de vot deliberativ, membrii care îndeplinesc 

condiţiile impuse de Legea 335/2007 (articolele 9, 10, 11, 12, 13) şi a Statutului Camerei de Comerţ 

şi Industrie Bihor (articolele 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

  Conform art.11, al.2 din Statut, calitatea de membru al Camerei este asigurată pentru anul, 

pentru care s-a achitat cotizația. 

 Conform art.10, al.6 din Statutul CCI Bihor, membri CCI Bihor sunt rugaţi să achite 

cotizaţia pentru anul în curs, până la sfârşitul trimestrului I, pentru a participa la adunarea 

generală. 

Participanţii la Adunarea Generală vor prezenta procură specială din partea societăţii pe 

care o reprezintă, conform art.13(3) din Legea 335/2007.  

  Materialele privind ordinea de zi se găsesc pentru consultare la sediul Camerei de Comerţ şi 

Industrie Bihor, str. Mihai Eminescu nr. 25A, până în preziua Adunării Generale şi pe site-ul 

www.ccibh.ro.  

 În caz de neîntrunire a cvorumului necesar şedinţa va avea loc în data de 25 aprilie 2019 , 

orele    1200, conform dispoziţiilor articolului 19, pct. 9 din Statutul CCI Bihor.      
                                

       Preşedinte, 

          Ioan MICULA   
                                         

http://www.ccibh.ro/

