COLEG IUL CONS ILIERILOR J URIDICI DIN TRANSPORTURI
Piata Gara de Nord nr. 1 -3, C orp C , etaj 1 , sector 1
C.I.F. 16487566
www.ccjt.org

Email-cons ilie r.ccjt@yahoo.com

Nr. înregistrare…………/…….…….............
Secretar General

Se aproba
TR -

-



/ Se respinge



DECAN
Iordan BRĂGĂU

Domnule DECAN
Subsemnatul(a)…………………………………………………….…………………….....
născut(a) la data de …………………… în localitatea…….……………………….,
domiciliat(ă) în…………………….., str.……….…………………………………………..,
nr………, bloc….….., scara……….., etajul….…, ap…….…, judeţ / sector…….……………,
telefon: fix………....…......, mobil…..........……....…, E-mail……………………………………,
BI/ CI seria….., nr……………….., eliberat de …………………………………………….. la
data de ……………………, C.N.P …………..……..……..…..………………………., licenţiat
al…………………………………...………………………………………………………………
……….……………………………….., cu o vechime în profesie de ..…. ani şi …... luni,
consilier juridic la …….…………………………………………………….................................
vă rog să îmi aprobaţi cererea de admitere ca membru al Asociaţiei Profesionale
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI.
DECLARAŢIE
Declar pe proprie răspundere ca am luat la cunoştinţa de prevederile Statutului Asociaţiei Profesionale
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI si sunt de acord in totalitate cu condiţiile si
clauzele stipulate inclusiv cu plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei stabilite.
Declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreunul din cazurile de nedemnitate şi nici în vreunul din
cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 9 şi 10 din Legea nr. 514/2003 .
Declar pe proprie răspundere, că nu sunt înscris(ă) într-o altă asociaţie profesională constituită în temeiul
Legii nr. 514/2003.
Cunoscând sancţiunile prevăzute în art. 362 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie
răspundere ca menţiunile făcute mai sus sunt conforme cu realitatea şi îmi susţin declaraţiile din prezenta.
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în
mod explicit și îmi / nu imi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop Statutar și/sau
legal de către CCJT. Totodata mi-au fost aduse la cunoștință următoarele drepturi: la opoziție, la rectificare,
la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), la restricționarea prelucrării, care pot fi exercitate printr-o cerere scrisa,
semnata si datata, transmisa la adresa CCJT: consilier.ccjt@yahoo.com.

*Adresa de corespondenţa
………………………………………………………………………………….…………………
Telefon /fax la serviciu……………………………………………………………
Data……………………

Semnătura……….……………….

DOMNULUI DECAN AL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI

*Se va completa doar daca adresa de corespondenţa nu corespunde cu adresa de domiciliu.

DOCUMENTE NECESARE

a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe actele de stare civila (după caz);
c) copie de pe certificatul de naştere;
d) copie de pe diploma de studii;
e) adeverința de la medicul de familie din care sa rezulte ca solicitantul este apt să
desfășoare/presteze activitatea de consilier juridic;
f) doua fotografii: una color tip legitimaţie (max.3x4 cm) si una format electronic;
g) dovada

achitării

prin

vărsământ

in

contul

IBAN:

RO60BTRL

RONCRT0P74428201 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Palat CFR,
Sector 1, Bucureşti, beneficiar COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN
TRANSPORTURI a urmatoarelor taxe:
-

taxa de înscriere – 70 RON cu menţiunea „taxa înscriere CCJT”

-

cotizaţie – 15 RON cu menţiunea „cotizaţie luna ……..”

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon: Decan 0722.559.130 sau SGA - 0722.390.374

