
 
 

             

Nr. intrare                                 
.............................................. 

REZOLUŢIE 
                În urma analizării tuturor actelor depuse la dosar şi avizul Departamentului de 
Avizare şi Acreditarea din cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, se emite 
următoarea rezoluţie: PREZENTA CERERE SE - ADMITE 
                                                                              -  RESPINGE 
Se dispune înregistrarea D-lui/D-nei consilier juridic în Tabloul Consilierilor Juridici 

Cluj la poziţia ............................................................................................. 

 
Data: ............................................    Decan Szabo Jozsef............................................. 

Data 
intrării................................... 

 
Domnule Decan 

 Subsemnatul(a) ......................................................................, domiciliat(a) în.........................................., 

str. .........................................................., nr.............., bl......, sc................., et......................, ap............................, 

jud.............................., telefon fix......................................, tel mobil......................................................................, 

e-mail..............................................., act de identitate................., seria........................., nr...................................., 

eliberat de...................................., la data de..........................., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, înregistrat în 

Tabloul consilierilor juridici Cluj la poziţia.............................., la data de ............................................................., 

 vă rog să-mi aprobaţi cererea de admitere ca membru al Asociaţiei profesionale Colegiul Consilierilor 

Juridic Cluj 

 

* Adresă de corespondenţă: 

Localitatea.............................................................., str..................................................., nr.........., ap................ 

jud..................................................... 

________________________________________________________________________________________ 

DECLARAŢIE 
 Subsemnatul............................................................................. declar pe propria răspundere că am luat la 
cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridic Cluj şi că sunt de 
acord în totalitate cu condiţiile cauzale stipulate de acesta. 
 Totodată declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de art. 326 Cod Penal cu privire la 
falsul în declaraţii, că nu desfăşor în acest moment nici o altă profesie autorizată sau salariată în România sau în 
străinătate, că nu desfăşor nici o activitate publicistică salarizată. 
 De asemenea declar pe propria răspundere că nu deţin funcţia şi nu desfăşor activitatea de lichidator în 
cadrul procedurilor de lichidare şi reorganizare judiciară şi că întrunesc condiţiile legale prevăzute de legea 
514/2003 cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi ale Statutului Asociaţiei 
Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Cluj. 
 _________________________________________________________________________________________ 
* Se completează numai în cazul în care solicitantul doreşte o altă adresă de corespondenţă decât cea declarată ca domiciliu 
 
 
 
 

Sediu: România, Jud. Cluj, Loc. Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca, nr. 2, ap. 4
Mobil:  0721189620 

www.ccjcj.ro, e-mail: ccjcluj@yahoo.com

 



LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL 
 

1. ............................................................................... 

Cu sediul în .................................................................. 

Str....................................................., nr....................... 

Jud................................................................................. 

Nr. Reg. Comerţului...................................................... 

CUI/CIF........................................................................ 

Vechimea la locul de muncă.............................luni/ani 

Normă............................................................................ 

2. ............................................................................... 

Cu sediul în ................................................................... 

Str....................................................., nr........................ 

Jud.................................................................................. 

Nr. Reg. Comerţului....................................................... 

CUI/CIF......................................................................... 

Vechimea la locul de muncă.............................luni/ani 

Normă.............................................................................. 

 
 
 
 
Data.......................................                                                   Semnătura.................................................... 
_________________________________________________________________________________________ 
* După emiterea rezoluţiei o copie a cererii se va elibera solicitantului 
 
 
 
 
 
 
 

JURĂMÂNTUL CONSILIERULUI JURIDIC 
 

ÎN NUMELE LEGII , ONOAREI ŞI AL ADEVĂRULUI 
JUR 

 
 Să respect constituţia şi legile tării, să reprezint şi să susţin cu demnitate, competenţă şi diligenţă 

drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale instituţiei în slujba căreia îmi desfăşor activitatea, să 
respect normele de etică şi deontologie profesională 

 
 Să păstrez secretul profesional şi identitatea informaţiilor, datelor şi documentelor pe care le 

analizez în exercitarea atribuţiilor specifice profesiei de consilier juridic 
 

 
 Să îmi declin competenţa în situaţia ivirii unor interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe 

ori în cazul unui conflict de interese 
 
 Să-mi exercit profesia în orice situaţie cu probitate, responsabilitate, devotament, onoare 


