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ASOCIAŢIA CONSILIERILOR JURIDICI „FIDELIS LEGIS” 
Calea  Dorobanţilor nr. 111-131, bl. 9B, et. 14. sc F, ap. 214, sector 1 Bucureşti 

Registrul special al Judecătoriei sector 1 nr.148/2005, C.I.F. 17363655 
Tel./Fax: 319.56.56 

 

 
Nr. Intrare: ………………….. 

REZOLUŢIE 
În urma examinării tuturor actelor depuse la dosar şi a Deciziei Consiliului 
Director al Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, se emite 
următoarea rezoluţie: 
 
PREZENTA CERERE  SE RESPINGE   
                                          SE ADMITE  
 
Şi se dispune înregistrarea d-lui / d-nei Consilier Juridic în Tabloul Consilierilor 
Juridici ............................................ 
 
                                                   DECAN, 
 
                                        
                                             FLORIN MACIU                                                                                                                 
 
Data: ....................................                                                                    L.S. 

 
Data intrării: ………………… 
 
Referent:……………………… 

 

             DOMNULE DECAN, 
 
             Subsemnatul (a) ………………………………………. domiciliat (ă) în ……………………… 
Str. …………………………………., nr. ……, bloc…………., scara …….., etajul ……., ap. …….., 
judeţul/sectorul ………………., telefon fix ………………, telefon mobil..………………….                      
e-mail .....................................……….., act de identitate ........................., seria...................,                 
nr………, eliberat de ..............................…..., la data ……………., C.P.N. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,  
            vă rog să aprobaţi cererea de admitere ca membru al Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS 
LEGIS”. 
 
* Adresa de corespondenţă: 
Localitatea ................................, Str. ......................................................, nr. ............., bloc ................…., 
scara ................, etajul ............, ap. ............., judeţul/sectorul ............... .  
 
            

 
DECLARAŢIE 

 
            Subsemnatul (a)......................................................, declar pe propria răspundere că am luat la 
cunoştinţă de prevederile Statutului Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS” şi sunt de acord 
în totalitate cu condiţiile şi clauzele stipulate de acesta. 
            Totodată, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal cu privire la 
falsul în declaraţii, că nu desfăşor în acest moment nici o altă profesie autorizată sau salarizată în 
România sau în străinătate şi nici activitate publicistică salarizată. 
            De asemenea, declar pe propria răspundere, că nu deţin funcţia şi că nu desfăşor activitatea de 
administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de lichidare şi reorganizare judiciară şi că întrunesc 
condiţiile legale prevăzute de Legea nr.514/2003 cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic şi de Statutul Asociaţiei Consilierilor Juridici „FIDELIS LEGIS”, pentru a face parte 
din această asociaţie. 
  
 



 
LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL 

 
 
 ANGAJATOR: 
 
............................................................................................................. 
 
Sediul în..............................., Str............................................, nr.........., sectorul/judeţul............. 
Vechimea în funcţie juridică a solicitantului: ....... ani şi....... luni              
 
 
                                                                                                                                         …………..  
                                                                                                                                          semnătura*         L.S 
                                                                       

 
 

OPISUL DOCUMENTELOR DEPUSE ÎMPREUNĂ CU CEREREA  
 

Nr. 
file 

Fotografii (3x4)                                                                                                                                    
Act de identitate**  
Certificat de naştere**  
Act de stare civilă**  
Diploma***  
Carte de muncă /Adeverinţă ***  
Certificat medical****  
Cazier judiciar*****  
Alte contracte* (civile, de muncă)  
Alte documente*  
Total pagini  

 
 
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit 
conform legii. 
 
Data..................................      Semnătura.................................. 
 

*   Semnătura  angajatorului sau a şefului structurii de personal 
**  Fotocopie certificată conform cu originalul şi datată de semnatarul cererii. 
***  Copie certificată conform cu originalul de către angajator 
         Adeverinţă semnată de conducătorul instituţiei pentru cadrele militare 
**** Adeverinţă de la  medicul de familie sau copie după ultima fişă de control  medical anual 

         *****   În situaţia în care nu poate fi eliberat cazierul judiciar până la data limită se poate transmite şi fotocopia  dovezii privind depunerea 
documentelor pentru eliberarea cazierului, eliberată de Secţia de Poliţie  

 
---------------------------------------------------- 

 
„ÎNTOTDEAUNA SĂ FIM FIDELI LEGII” 

 
Jurământul Consilierului Juridic 

 
JUR 

 
Să respect Constituţia şi legile ţării,  
să îmi exercit profesia independent, cu demnitate şi probitate şi să păstrez secretul profesional. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
 

       .......................................... 
                                                                                                semnătura 


