
                      
 
 
 

 
                                                DECLARAŢIE  pe propria răspundere 
 

 
 
 

            Subsemnatul/Subsemnata______________________________________________, 
în calitate de candidat(ă) la procedura de recrutare şi selecţie în vederea ocupării funcţiei de 
administrator (membru în Consiliul de Administraţie) al SC Meridian 22 SA Lugoj,  declar pe 
propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de recrutare şi selecţie şi sub 
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că : 

      a)  nu am fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o 
infracţiune legată de conduita profesională; 
                b) nu ma incadrez in niciuna dintre situatiile prevazute de art.6 din OUG 109/2011 , a 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice  , actualizata , in sensul ca , nu am fost condamnat 
pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, 
infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicata cu modificarile ulterioare  

     c) nu mă găsesc în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege, 
îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de administrator al unei societăţii 
comerciale, aşa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor, actualizata ,  Legea 
nr. 241/2006 si OUG 109/2011; 

     d) accept mandatul de administrator al SC Meridian 22  SA şi înţeleg să-mi asum în calitate 
de administrator toate obligaţiile legale şi cele delegate. 

    e) fac parte/nu fac parte din rândul functionarilor publici sau al altor categorii de personal 
din cadrul autoritătii publice tutelare ori din cadrul altor autorităti sau institutii publice; 

    f) fac parte/nu fac parte din alte consilii de administraţie ale unor regii autonome sau 
societăţi comerciale si dacă da, nominal în care. 

 
                   Subsemnatul/Subsemnata  declar ca  , informatiile furnizate sunt complete si corecte in 
fiecare detaliu si inteleg ca , comitetul de nominalizare  sau /si Consiliul Local al Municipiului Lugoj  
in calitate de actionar unic al SC Meridian 22 SA Lugoj , dupa caz , are dreptul de a solicita , in 
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor , orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale  

 
 
 
 
 
 Data   __________________                                                                            Semnatura 

                                                                                            
                                                                                                 _________________________________ 
                                                                                                          ( nume , prenume, semnatura ) 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                         DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
 
 
 

       Subsemnatul/Subsemnata,________________________________________________, 
cu domiciliul in __________________________________________, posesor al CI seria _______, 
nr. ___________________, eliberat de __________________, la data de ____________________,  
avind CNP_____________________________________, in calitate de candidat pentru postul 
vacant de administrator  neexecutiv , in cadrul Consiliului de Administratie al SC Meridian 22 SA 
Lugoj , declar pe propria răspundere că : 
 

       Imi 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 funcţiei de administrator (membru în Consiliul de Administraţie) al SC Meridian 22 SA 
Lugoj,  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 

                                                                                            
                                                                                                 _________________________________ 
                                                                                                          ( nume , prenume, semnatura ) 
 
 
 
 
 
 


