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Nr. .......... din ...................
DE ACORD,
cu înscrierea în AICPS
Președinte

ADEZIUNE
pentru înscrierea ca membru colectiv în
ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE STRUCTURI
Societatea comercială ....................................................................………...........................,
înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. ..............................., având C.U.I. .................................
CONT IBAN .................................................................. BANCA .....................................................
cu sediul social în str. ............................................................., nr. ........, bloc ..........., scara ........,
etajul ......., apartamentul ........, sectorul (judeţul) ...........................
Adresă de corespondență: str. ................................................................, nr. ..........., bloc ..........,
scara ......, etajul ......., apartamentul ........, sectorul (judeţul) ...........................
Tel. fix …………......................., tel. mobil .……….................., e-mail .……………................................. .
Reprezentată de Director General / Administrator ........................................................................

Luând cunoştinţă de prevederile Statutului AICPS, ne exprimăm dorinţa ca societatea
noastră să devină membru colectiv al ASOCIAȚIEI INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE
STRUCTURI.
Prin prezenta declarăm că suntem de acord să respectăm prevederile Statutului AICPS, să
promovăm obiectivele asociaţiei, să participăm şi să susţinem activităţile acesteia, să respectăm
normele de etică profesională şi conduită morală.
Ne vom abține de la orice acțiune care dăunează prestigiului și intereselor Asociației și a
membrilor ei.
Suntem de acord ca datele firmei: nume, adresa de e-mail și număr de telefon să apara pe
site-ul AICPS www.aicps.ro la secțiunea membrii.
În cazul acceptării acestei cereri ne obligăm să achităm taxele aferente conform statutului
AICPS.

Semnătura Director General/Administrator
....................................

Data
....................................

