
DECLARAŢIE

Subsemnatul/a ______________________________________________________, CNP
_____________________________, prin prezenta declar pe proprie răspundere că la data
de______________________:

*)____ nu am loc de muncă
____ nu am loc de muncă, fiind înregistrat la AJOFM, cu carnet de şomer
____ nu am avut nici un loc de muncă până la data prezentei declaraţii
____ am avut/____am loc de muncă în alt domeniu
____ am avut loc de muncă în domeniu juridic (actele se depun la dosar)
____ am loc de muncă în domeniu juridic (actele se depun la dosar)
____ am/____nu am Carnet de muncă

SECȚIUNEA B
CALITATEA DE MEMBRU ÎN COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BIHOR

____ nu am fost membru/ă al/a Colegiului Consilierilor Juridici Bihor
____ am fost membru/ă al/a Colegiului Consilierilor Juridici Bihor, respectiv consilier juridic

înscris pe Tabloul ţinut de către acesta, la poziţia ____ (S/D) _________(număr)

SECȚIUNEA C
CALITATEA DE MEMBRU ÎN ALT COLEGIU

____ nu am fost membru/ă a altui Colegiu
____ am fost membru/ă a altui Colegiu, respectiv consilier juridic înscris pe Tabloul ţinut de către

acesta, la poziţia ____ (S/D) _________(număr)
 perioada în care aţi deţinut calitatea de membru în alt Colegiu

- de la ______________ până la _________________
 modalitatea de pierdere a calităţii de membru în alt Colegiu

- transfer în alt Colegiu
- indicaţi Colegiul unde v-aţi transferat ___________________

- radiere
 indicaţi motivul radierii

____ excludere pentru neplata cotizaţiilor
____ la solicitarea dvs. pentru diverse motive
____ intrarea în altă profesie juridică incompatibilă cu profesia de consilier juridic
____ din alte motive:

- vă rugăm să indicaţi motivele____________________________________
____________________________________________________________________________________

SECȚIUNEA A
EXERCITARE PROFESIE/LOCUL DE MUNCĂ

Sediu: România, jud. Bihor, 410057, loc. Oradea, str. Gen. Magheru 13, ap. 5
Tel/Fax: 0359-175149, Mobil: 0774-038600, 0745-073803

www.ccjbh.ro, e-mail: ccjbihor@yahoo.com



SECȚIUNEA D
EXERCITARE ALTĂ PROFESIE JURIDICĂ

____ nu exercit altă profesie juridică
____ am exercitat/____ exercit altă profesie juridică

 indicaţi profesia _________________________________________________
 indicaţi perioada în care aţi exercitat altă profesie juridică ________________
 indicaţi data de la care exercitaţi altă profesie juridică____________________
 ____ sunt suspendat din exercitarea altei profesii juridice de la data de _______________
 ____ sunt radiat din exercitarea altei profesii juridice de la data de __________________

____ am facut/____fac/____nu fac parte din Baroul membru UNBR
____ am facut/____fac/____nu fac parte din Baroul Bota

 indicaţi perioada în care aţi fost membru __________________________
 indicaţi data de la care faceţi parte din Barou _______________________
 suspendat de la data de ____________________
 radiat la data de __________________________

Totodată, mă oblig să aduc la cunoştinţă Asociaţiei C.C.J Bihor orice modificare privitoare la cele de mai
sus, cuprinse în Secţiunea A şi C, în termen de 15 zile lucrătoare de la data producerii modificării.

Precizez că toate afirmaţiile mele de mai sus pot fi probate cu documente justificative.

Data ____________________ Semnătura

NOTĂ:
*) se va scrie „X” la opţiunea care corespunde, în funcţie de caz


