
DECLARAȚIE

privind cazierul judiciar și fiscal

Subsemnatul/a ______________________, CNP 

______________________, domiciliat/ă în _________________, str. 

____________________, nr. _____, ap. ________, posesor al CI, 

seria _____, nr. _____,  eliberat de _______________, la data 

de _____________, telefon mobil _____________, e-mail: 

____________________, ca și aplicant pentru postul de membru în 

Consiliul de Administrație, la societatea  Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea SA, cunoscând dispozițiile articolului 

292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar 

pe proprie răspundere ca nu am cazier judiciar și fiscal.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de 

înscriere la procesul de selecție pentru postul de membru în 

Consiliul de Administrație la  societatea  Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea SA.

Data Semnătura



DECLARAȚIE

privind procedura penală

Subsemnatul/a ______________________,CNP 

______________________, domiciliat/ă în _________________, str. 

____________________, nr. _____, ap. ________, posesor al CI, 

seria _____, nr. _____,  eliberat de _______________, la data 

de _____________, telefon mobil _____________, e-mail: 

____________________, ca și aplicant pentru postul de membru în 

Consiliul de Administrație, la societatea  Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea SA,  cunoscând dispozițiile 

articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul în 

declarații, declar pe proprie răspundere ca nu a fost inițiată 

si nici nu este în desfășurare nici o procedură de natură 

penală împotriva mea.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesara la dosarul de 

înscriere la procesul de selecție pentru postul de membru în 

Consiliul de Administrație la societatea Agenția de Dezvoltare 

Locală Oradea SA.

Data Semnătura



DECLARATIE
PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT 

Subsemnatul/a ______________________,CNP ______________________, 

domiciliat/ă în _________________, str. ____________________, 

nr. _____, ap. ________, posesor al CI, seria _____, nr. _____,  

eliberat de _______________, la data de _____________, e-mail 

____________________, în calitate de candidat pentru poziția de 

Membru în Consiliul de Administrație la societatea Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea SA, declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților 

pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație la societatea  

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, și a sancțiunilor 

prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că:

       Dețin statutul de independent față de societatea Agenția 

de Dezvoltare Locală Oradea SA, așa cum este acesta descris în 

art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

       Nu dețin statutul de independent față de societatea  

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, așa cum este acesta 

descris în art. 1382  alin. 2 din legea 31/1990 privind 

societățile;

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și 

corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca Autoritatea publică 

tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 

confirmării declarațiilor, orice informații și documente 

doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data Semnătura

 

 





DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

privind utilizarea datelor personale

Subsemnatul/a   _______________________________, CNP 
________________________, domiciliat/ă în  

___________________, str. _________________, nr. 
_____________, ap. ____________, posesor al CI, seria 
________, nr. ___________, eliberat de ________________ la 
data de ______________ , telefon mobil  ____________, e-mail:  
_________________________, ca şi aplicant pentru postul de 
membru în Consiliul de Administrație la Agenția de Dezvoltare 
Locală Oradea SA am fost informat/ă privind obligativitatea de 
a furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor 
legale. 1

Consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter 
personal să fie prelucrate, în conformitate cu legislația 
națională şi europeană în vigoare, prin orice mijloace de 
către S.C. ROMARKETING S.R.L. (înregistrată la ANSPDCP sub 
nr.17986), Primăria Municipiului Oradea   şi de alte 
autorități abilitate.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea 
informațiilor în scopul de a obține avantaje de orice natură 
este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat 
informații false în documentele prezentate şi îmi asum 
responsabilitatea datelor conținute în dosarul de înscriere, 
garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi 
complete şi mă angajez că, în eventualitatea modificărilor 
survenite pe perioada derulării procesului de selecție, a 
datelor personale care fac obiectul dosarului de înscriere 
depus (reînnoirea cărților de  identitate, schimbarea numelui, 
schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț S.C. 

1 Beneficiarul are obligația de a respecta obligațiile Directivei 
CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor 
date, transpusă în legislația națională prin Legea nr.677/2001, precum 
şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr.506/2004.



Romarketing S.R.L. şi să depun o copie ale actelor 
doveditoare.

Data Semnătura



DECLARATIE

privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a _______________________________, CNP 

______________________, domiciliat/ă în , str. 

______________________, nr. ______, ap. _____, posesor al CI, 

seria ______, nr. ______, eliberat de ________________, la data 

de ___________________, telefon mobil ___________________, e-

mail _____________________, ca și aplicant pentru postul de 

membru în Consiliul de Administrație la societatea  Agenția de 

Dezvoltare Locală Oradea SA cunoscând dispozițiile articolului 

292 din Codul Penal cu privire la falsul in declarații, declar 

pe proprie răspundere ca fac parte din ____________ consilii de 

administrație și/sau membru în consiliul de supraveghere în 

societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu 

se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesara la dosarul de 

înscriere la procesul de selecție pentru postul de membru în 

Consiliul de Administrație la societatea  Agenția de Dezvoltare 

Locală Oradea SA.

Data Semnătura


