
Formular nr.l

Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul (a),

Nume r

Prenume
__________ — __________________ ____________

C.I.
seria număr Eliberata

de
La
data

C.N.P. Cetatenia

--------— — —  ...... . .---------------—

Cu domiciliul in_______ _____________

In calitate de participant la procesul de recrutare si selecţie desfasurat de 
către Autoritatea Publica Tutelara a Municipiului Oneşti, in vederea ocupării 
unui post de membru in Consiliu de Administraţie al S.C. Domeniu Public si 
Privat Oneşti S.A., cunoscând câ falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate 
cu art. 326 din Codul Penal si înţelegând câ orice omisiune sau incorectitudine 
în prezentarea informaţiilor constituie fals in declaraţii si este pedepsită conform 
legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

I I mi-a fost O  nu mi-a fost incetat contractul individual de munca pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani si/sau

I | am fost O  nu am fost revocat(a) în ultimii 5 ani din funcţia de Director 

/administrator al unei societăţi sau regii autonome sau intreprinderi publice care 

se incadreaza in prevederile Art. 1 al OUG 109/2011 actualizata, pentru motive 

care tin de culpa proprie

I | am fost Q  nu am fost fost condamnat(a) 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, 

republicată, cu modificările ulterioare.
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I | ma aflu Q  nu ma aflu în situaţie de conflict de interese care sa ma faca 

incompatibil(a) cu exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de 

Administraţie al S.C. Domeniu Public si Privat Oneşti S.A.

I | am desfasurat O  nu am desfasurat activitâti de politie politica, asa cum sunt 

acestea definite prin lege 

[]a m  [ ]  nu am inscrieri in Cazierul judiciar 

]  am [ ]  nu am inscrieri in Cazierul fiscal

Nume si prenume 

Data completării

Semnătură
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Formular nr.2

Subsemnatul (a),
Consimţământ de prelucrare a datelor

Nume....... . ■ ..........
Prenume_______________ ___ _----------------------- £________________________________________________________

C.I.
seria număr Eliberata 

de
La
data

C.N.P. Cetatenia

Cu domiciliul in

In calitate de participant la procesul de recrutare si selecţie desfasurat de 
către Autoritatea Publica Tutelara a Municipiului Oneşti, in vederea ocupării 
unui post de membru in Consiliu de Administraţie al S.C. Domeniu Public si 
Privat Oneşti S.A., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate 
cu art. 326 din Codul Penal si înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine 
în prezentarea informaţiilor constituie fals in declaraţii si este pedepsită conform 
legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

I I imi dau acordul pentru Q  nu imi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal

I I imi dau acordul pentru O  nu imi dau acordul pentru obţinerea de date in 

vederea verificării informaţiilor

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate 
confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 
nr.679/27 Aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
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Data

Nume si prenume

Data completării

Semnătură
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