
DECLARAȚIE 
privind confidențialitatea datelor Sedinței CTATU - municipiul Iasi 

 

Subsemnatul(a),.................................................................................................., în calitate de consilier local 

– membru(ă) al Comisiei CATU, invitat(ă) în lucrările Sedinței CTATU în baza protocolului stabilit între reprezentanții 

celor doua comisii CATU-CTATU, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut 

de art. 326 din Codul penal, că pe durata mandatului de consilier local, în calitate de invitat în cadrul sedintei CTATU: 

a) voi păstra confidenţialitatea și voi respecta restricţiile privind orice informaţie la care am acces pe 
parcursul activităţii mele în calitate de invitat și nu voi divulga nicio informaţie la care am acces; 

b) nu voi divulga unor terţi, presă sau alte persoane interesate, şi/sau pune la dispoziţia acestora 
informaţiile şi datele privind proiectele prezentate sau dezbaterile din lucrările comisiei CTATU; 

c) nu voi folosi nicio informaţie în beneficiu personal şi/sau al unei terţe părţi; 

d) nu voi interveni în dezbaterile comisiei CTATU din punct de vedere tehnic și nu voi influența aprobarea 
de către această comisie a documentațiilor, cu excepția situației prezentării unor informații esențiale în procesul de 
aprobare al documentațiilor, conform protocolului agreat de CATU-CTATU; 

d) nu voi asista la dezbaterile și la votul sedintei CTATU, referitor la documentațiile: 

- asupra cărora am vreun interes personal sau patrimonial, precum și interese ale soțului sau soției, inclusiv 
rudele de gradul I; 

- asupra cărora aș avea relații cu caracter patrimonial cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de 
elaborator/comanditar/beneficiar al respectivelor documentații; 

- la a căror pregătire/elaborare/verificare am participat sau particip și care sunt supuse analizării și avizării 
CTATU sau la a căror pregătire/elaborare/verificare au participat/participă soțul sau soția, rudele de gradul I. 

Mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal conform Legii 363/2018 

și a celor care intră sub incidența protecției date de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu 

modificările și completările ulterioare, pe care le voi obține sau le voi afla ca efect al calității mele de membru al 

Comisiei CATU - invitat in comisia CTATU, pe toată durata mandatului de Consilier Local și după încetarea acestuia, 

potrivit prevederilor legii.  

Mă angajez, ca în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre 

situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi declara imediat acest lucru și nu voi participa la lucrările 

sedinței CTATU. 

Prin excepție privind angajamentele de la punctele a), b) și c), informațiile tehnice la care am acces în 

calitate de invitat la lucrările ședinței CTATU pot fi comunicate informal și imparțial doar membrilor CATU, pe durata 

mandatului în această comisie, pentru o dezbatere informată în cadrul comisiei CATU a documentațiilor supuse 

procesului de aprobare în această comisie, conform protocolului agreat de membrii CATU-CTATU. 

Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei 

CTATU, respectiv a prevederilor legale legate de funcționarea acesteia. 

 

Nume, prenume .............................................................. 

 

Semnătură,    ...........................                          Data ................................... 

 


