
 

 

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE 

 

 

Subsemnatul,……………………………………………...,   CNP 

(nume, inițiala tatălui, prenume) 

domiciliat în ………………………………………………………………………………………………………………..., 

(conform mențiunilor din actul de identitate) 

cu reședința în ……………………………………………………………………………………………………………..… 

(daca este cazul, conform mențiunilor din dovada de reședință) 

având locul de muncă la ..........................................................................................................., fiind de profesie 

........................................, şi având ocupaţia ...................................................................... telefon 

(mobil)..................................................adresă de e-mail ...................................................................................., 

solicit înscrierea în lista cu juriști întocmită de Președintele Tribunalului Gorj, în vederea desemnării prin 

tragere la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie din judeţul Gorj, pentru 

alegerile locale din anul 2016. 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal privind falsul în 
declaraţii, că: 

- sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru 
exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral de circumscripţie sau de locţiitor al acestuia, sunt 
absolvent al Facultăţii de................................................................................................................................... 
specialitatea .....................................................................................  fiind licenţiat în ştiinţe juridice.  

- nu am apartenenţă politică şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal. 
Precizez că am luat cunoștință de dispozițiile art. 25 pct. 2 teza a doua din Legea nr. 115 din 19 mai 

2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, care prevede următoarele: “Candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv nu 
pot fi membri ai birourilor electorale”. 
     Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de prelucrare a datelor mele cu caracter personal 
prevăzute în prezenta cerere, de drepturile garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de condiţiile de exercitare a lor. 
     Îmi exprim acceptul pentru prelucrarea datelor privind studiile absolvite şi ocupaţia mea actuală, 
precum şi e-mailul meu de către tribunal şi Autoritatea Electorală Permanentă. 
    Alăturat prezentei depun copiile certificate pentru conformitate cu originalul actului de identitate şi 
diplomei de studii. 
 

 

Data………………….. Semnătura  

 

 

 

Domnului Președinte al Tribunalului Gorj 

             
 


