
Data: _____  

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata  ____________________________________________,

CNP _______________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul

cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informaţiilor

furnizate în cadrul procedurii  de selecţie şi recrutare,  în vederea ocupării  unui post de șef

serviciu financiar-contabil  la SC Compania de Transport Public SA Arad,  iar aceste date

corespund realităţii. 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în

conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă

prin  Legea  nr.  677/2001  privind  protecţia  persoanelor  la  prelucrarea  datelor  cu  caracter

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi

prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data ….....................                                                Semnatura ......................



DECLARAŢIE 

privind apartenenta la consiliile de administratie 

Subsemnatul/Subsemnata  ____________________________________________,

CNP_______________________________,  domiciliat/a  in

_______________________________, strada _____________________________, nr. _____,

bloc. ____________________ apart. _________, posesor al BI/CI, seria ______________, nr.

_______________,  eliberat  de  _________________,  la  data  de  ___ _________________,

telefon ___________________, e-mail __________________________ ca si aplicant pentru

postul  de  șef   serviciu  financiar-contabil  la  SC Compania  de Transport  Public  SA Arad,

cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii,  declar pe

propria răspundere că fac parte din ___________ consilii de adminsitratie si/sau membru in

consiliul de supraveghe in societatile comerciale sau intreprinderi publice al caror sediu se

afla pe teritoriul Romaniei . 

Dau prezenta  declaratie  fiindu-mi  necesara  la  dosarul  de inscriere  in  procesul  de selectie

pentru postul de șef  serviciu financiar-contabil  la  SC Compania  de Transport  Public  SA

Arad.

Data ….....................                                                Semnatura ......................
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DECLARAŢIE 

privind statutul de independent 

Subsemnatul/Subsemnata  ____________________________________________,

CNP _______________________________,posesor al  BI/CI,  seria ___________________,

nr. _______________, eliberat de _________________, la data de ___ _________________,

in calitate de candidat pentru pozitia de șef  serviciu financiar-contabil la SC Compania de

Transport  Public  SA  Arad,  declar  pe  proprie  raspundere  sub  sanctiunea  excluderii  din

procedura  de  selectie  a  candidatilor  pentru  pozitia  de  șef   serviciu  financiar-contabil  la

SC Compania de Transport Public SA Arad si a sanctiunilor prevazute de Codul penal privind

falsul in declaratii, ca :

° detin statutul de independent fata de societatea SC Compania de Transport Public

SA Arad asa cum este acesta descris in art. 138^2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind

societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

° nu detin statutul de independent fata de societatea SC Compania de Transport Public

SA Arad asa cum este acesta descris in art. 138^2 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind

societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul  declar  ca  informatiile  furnizate  sunt  completate  si  corecte  in  fiecare

detaliu  si  inteleg  ca  SC Compania  de  Transport  Public  SA Arad,  in  scopul  verificarii  si

confirmarii  declaratiei,  orice  informatii  si  documente  doveditoare  in  conformitate  cu

prevederile legale 

Data ….....................                                                Semnatura ......................



DECLARAŢIE 

privind procedura penala

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________,

CNP_______________________________,  domiciliat/a  in

_______________________________, strada _____________________________, nr. _____,

bloc. ____________________ apart. _________, posesor al BI/CI, seria ______________, nr.

_______________,  eliberat  de  _________________,  la  data  de  ___ _________________,

telefon ___________________, e-mail __________________________ ca si aplicant pentru

postul  de  șef   serviciu  financiar-contabil  la  SC Compania  de Transport  Public  SA Arad,

cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii,  declar pe

propria răspundere că nu a fost initiata si nici nu este in desfasurare nici o procedura de natura

penala impotriva mea . 

Dau prezenta  declaratie  fiindu-mi  necesara  la  dosarul  de inscriere  in  procesul  de selectie

pentru postul de șef  serviciu financiar-contabil la SC Compania de Transport Public SA Arad

Data ….....................                                                Semnatura ......................
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DECLARAŢIE 

privind cazierul judiciar si fiscal 

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________,

CNP_______________________________,  domiciliat/a  in

_______________________________, strada _____________________________, nr. _____,

bloc. ____________________ apart. _________, posesor al BI/CI, seria ______________, nr.

_______________,  eliberat  de  _________________,  la  data  de  ___ _________________,

telefon ___________________, e-mail __________________________ ca si aplicant pentru

postul  de  șef   serviciu  financiar-contabil  la  SC Compania  de Transport  Public  SA Arad,

cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii,  declar pe

propria răspundere că nu am cazier judiciar si fiscal  

Dau prezenta  declaratie  fiindu-mi  necesara  la  dosarul  de inscriere  in  procesul  de selectie

pentru postul de șef  serviciu financiar-contabil la SC Compania de Transport Public SA Arad

Data ….....................                                                Semnatura ......................
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