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CONDIŢII GENERALE PENTRU MEMBRII ASOCIAŢIEI               
AUTOMOTIVEST 

 

1. Statutul de membru al Asociaţiei Automotivest va fi aprobat în şedinţa Adunării 
Generale conform Art. 7, punctul 3 din Statutul Asociaţiei. „Calitatea de membru se 
solicită pe baza de cerere scrisă adresată Consiliului Director şi aprobată de 
Adunarea Generală. Calitatea de membru  se obţine pe baza completării unei cereri 
de înscriere si plata cotizaţiei corespunzătoare, în urma aprobării. Fiecare membru 
care aderă la Asociaţia Automotivest îşi desemnează reprezentantul, persoana fizica 
din cadrul persoanei juridice, care sa o reprezinte in Asociaţie”. 

2. În urma procedurii de dobândire a statutului de membru al Asociaţiei Automotivest, 
drepturile şi obligaţiile membrilor sunt următoarele conform Statutului Asociaţiei 
Automotivest, Art.8, punctul 1 şi 2   

(1) „Membrii Asociaţiei Automotivest au următoarele drepturi : 
a) sa aleagă si sa fie aleşi in Consiliul Director al Asociaţiei sau in calitate de 
cenzor/membru al comisiei de cenzori, atunci când este cazul; 
b) sa participe la Adunarea Generala cu drept de vot 
c) implicarea cu prioritate in proiectele iniţiate  prin Automotivest 
d) propunerea de proiecte care sa fie derulate prin intermediul Automotivest 
e) utilizarea calităţii de membru Automotivest in promovarea imaginii proprii  
f) sa beneficieze de facilităţi in utilizarea serviciilor asociaţiei 

(2.) Membrii Asociaţiei Automotivest au următoarele obligaţii: 
a) sa respecte prevederile prezentului statut si ale legislaţiei in vigoare; sa 

participe la activităţile si acţiunile iniţiate de Asociaţie 
b) sa sprijine asociaţia pentru îndeplinirea obiectivelor asumate; sa acţioneze 

pentru realizarea obiectului de activitate in vederea îndeplinirii scopurilor din 
statut; sa depună eforturi pentru creşterea prestigiului Asociaţiei Automotivest 
si al membrilor acesteia, in tara si in străinătate; 

c) sa nu prejudicieze interesele Asociaţiei sau ale membrilor săi; 
d) sa plătească taxa de înscriere si cotizaţia anuală, (cu posibilitatea plăţii în 2 

tranşe”; 

3. Din punct de vedere al cotizaţiei anuale, aceasta este de 300 euro, echivalent în 
RON la data efectuării plăţii, plătibilă într-o tranşă, conform Hotărârii Adunării 
Generale nr. 2/ 15.04.2011, Art. 1 : „Se aprobă o cotizaţie anuală pentru membrii 
asociaţiei de 300 Euro, care va fi plătită într-o singură tranşă (la cursul BNR din ziua 
plaţii)”.  

4. Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 7/ 06.03.2009, Art. 1, noilor membri li „se 
aprobă acces limitat la serviciile asociaţiei, cu o reducere de 25 %”. 

 


