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Nr. intrare......................
Rezoluție 

În urma examinării tuturor actelor depuse la dosar și a
avizului Consiliului de Conducere din cadrul Colegiului

Consilierilor Juridici Timiș, se emite
Următoarea rezoluție:

Prezenta Cerere se Admite/
se Respinge

și se depune înregistrarea dlui/dnei consilier juridic în
Tabloul Consilierilor Juridici Timiș la poziția.................

Decan

Referent...........................

DOAMNA DECAN,

Subsemnatul(a) ____________________________________________, domiciliat(a) în

_________________, str. ________________, nr. ______, bl. ____, sc. ____, et. ____,

ap. ______, județ _______, telefon fix ____________, tel.l mobil _________________, 

e-mail __________________________, act de identitate ____, seria _____, nr. _____,
eliberat de _______________________, la data de _______________________, CNP 
_____________________________________
vă rog să-mi aprobați cererea de admitere ca membru al Asociației Profesionale 
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI TIMIȘ

* Adresa de corespondență :
Localitatea __________________, str. ____________________, nr. ____, bl. ____, sc.
____, et. _____, ap. _______, judet ___________________

DECLARAȚIE
Subsemnatul(a) __________________________________________, declar de proprie
răspundere că am luat la cunoștință de prevederile Statutului Asociației Profesionale
Colegiul  Consilierilor  Juridici  Timiș  și  că  sunt  de  acord  în  totalitate  cu  condițiile  și
clauzele stipulate de acesta.
Totodată declar de proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal
cu privire  la falsul  în declarații,  că nu desfășor  în  acest  moment nicio  altă  profesie
autorizată sau salarizată în România sau în străinătate, că nu desfășor nicio activitate
publicistică salarizată.
De asemenea,  declar  de  proprie  răspundere  că  nu dețin  funcția  și  că  nu desfășor
activitatea  de  administrator  sau  lichidator  în  cadrul  procedurilor  de  lichidare  și
reorganizare judiciară și că întrunesc condițiile legale prevăzute de Legea 514/2003 cu
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privire  la  organizarea  și  exercitarea  profesiei  de  consilier  juridic  și  ale  Statutului
Asociației Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Timiș.

LOCUL DE MUNCĂ
1.

Cu sediul în ______________________, str. ____________________, nr. ____, bl. __,
et. ___, ap. _____, județ

Nr. Registrul Comerțului ____________________

CUI ____________________, Atribut Fiscal _____
Vechimea la locul de muncă _______________ ani/luni ; Norma ______

2.

 
Cu sediul în ______________________, str. ____________________, nr. ____, bl. __,
et. ___, ap. _____, județ

Nr. Registrul Comerțului ____________________

CUI ____________________, Atribut Fiscal _____
Vechimea la locul de muncă _______________ ani/luni ; Norma ______

Data  __________________, Semnătura _____________

JURĂMÂNTUL CONSILIERULUI JURIDIC

În numele legii, onoarei și al adevărului

JUR
să respect Constituția și legile țării,
să-mi exercit profesia independent cu demnitate și probitate 
și să păstrez secretul profesional.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!

__________________________


