
ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA 
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ 

 
SCOP: Asigurarea organizării şi exercitării profesiei de consilier juridic în mod unitar, în cadrul 
profesiei de consilier juridic (Legea 514/2003) în cadrul unei asociaţii profesionale judeţene şi 
apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi, participarea la constituirea unei organizaţii 
profesionale centrale a consilierilor juridici şi adoptarea Statutului profesiei de consilier juridic. 
 
 

DECLARAŢIE DE ADEZIUNE 
 
Subsemnatul(a)..................................................................., domiciliat în ............................................, 

str............................................., nr..........., ap..........., jud................................., posesor a C.I., 

seria ..............., nr..................., eliberată de ................................, la data de ..................................,  

adresa e-mail.............................................................................., tel fix............................................., 

tel mobil............................., licenţiat al Facultăţii de Drept - ............................................................, 

din anul..........., salariat la...................................................................................................................., 

în funcţie de ........................................................................................................................................... 

 înţeleg că ader la asociaţia profesională COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDIC CLUJ, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca, nr. 2, ap. 4, încheiere de rectificare  nr. 153/15.01.2004.  de 
notar public Pădurean Ana Valeria, dovada disponibilităţii denumirii asociaţiei fiind eliberată de 
Ministerul Justiţiei sub nr. 23109/18.12.2003., precum şi conform avizului Ministerului Justiţiei nr. 
59/21.01.2004. Cu cont bancar IBAN RO 11 BRMA 0999 1000 5714 8904, deschis la Banca 
Românească. 
 Achit prin chitanţa/Ordin de Paltă nr........................../.......................... taxa de înscriere de 
500 RON. 
 Consimt că trimestrial să depun o taxă lunară de 30 RON, care să fie încasată în condiţiile 
prevăzute de Actul Constitutiv, Statut şi Hotărârea Adunării a Uniunii Colegiilor din România. 
 Mă oblig ca după acceptarea înscrierii în Asociaţie, în vederea constituirii Tabloului 
consilierilor juridici să depun toate documentele pentru a dovedi calitatea legală conform Statului 
profesiei de consilier juridic, să mă supun şi să îndeplinesc obligaţiile ce vor fi prevăzute in acesta, 
după admiterea în profesie. 
 Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că Asociaţia ACCJ este operator de date 
conform Legii 677/2001, şi sunt de acord cu prelucrarea şi păstrarea confidenţialităţii acestora.  
 
 
Data.............................................                      Semnătura.......................................... 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 Personalitate juridică obţinută în baza O.G. nr.26/2000 şi O.G. 37/2003, Decret 31/1954, în 
conformitate cu actul şi statutul autentificate sub nr. 39 şi 40 din 15.01.2004. (încheierea de rectificare nr. 
153/15.01.2004.) de notar public Pădurean Ana valeria, Încheieri Civile nr.1136/2004 a Judecătorier Cluj –
Napoca, avizul nr.59/21.01.2004. emis de Ministerul Justiţiei. 


