
 

 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

 

Subsemnatul(a) ................................................................, domiciliat(ă) în 

localitatea ........................................... CNP ......................................... 

salariat la ................................................ în funcţia de ................................., 

în calitate de responsabil sindical al grupei sindicale de la 

....................................................., întrucât nu voi putea fi prezent, 

împuternicesc pe domnul/doamna ..............................................................., 

CNP ............................................., să mă reprezinte şi să exercite dreptul 

de vot în numele meu şi pentru mine în cadrul şedinţei Consiliului 

Sindical al „Sindicatului Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului 

Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Timişoara”, care va avea loc în municipiul Timişoara la 

data de 16 decembrie 2022 (vineri). 

 

 

               Numele şi Prenumele 

 

               Semnătura 

 

               Data  

 

 

 

 

 

  
NOTĂ: 

 

Prezenta se transmite la sediul sindicatului din Timişoara, bd. C.D. Loga nr.1, prin 

fax la nr. 0256-247.488, 0256-247487 sau mail: sinditim@gmail.com , 

sinditim@yahoo.com , până cel târziu joi, 15 decembrie 2022, ora 16,00. 

 

Persoana împuternicită poate fi, conform statutului sindicatului, oricare alt 

membru de sindicat, inclusiv preşedintele sindicatului, dl. Negrei Tiberiu, CNP 

1710903354724 

mailto:sinditim@gmail.com
mailto:sinditim@yahoo.com


 

 

 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, domiciliat/ă în 
localitatea ____________________________, strada 
____________________________ nr.____, județul ________________, posesor al CI 
seria _____ nr. ____________, CNP _______________________, angajat/ă la 
_____________________________________ în funcția de 
_______________________, telefon _______________________, în calitate de 
membru al Sindicatului Liber din Primăria Municipiului Timișoara, declar prin prezenta 
că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal 
constând în nume și prenume, adresă, cod numeric personal, serie și număr de carte 
de identitate, loc de muncă și telefon de către Sindicatul Liber din Primăria 
Municipiului Timișoara, în vederea transmiterii împuternicirii pentru ședinta 
Consiliului Sindical din data de 24 septembrie 2021 (vineri). 

Am fost informat de către Sindicatul Liber din Primăria Municipiului Timișoara că 
aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului data de din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
  Data                                                                                                                Semnătura 

                    

 


