
Dosar nr. 32294/4/2011

JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
I N C H  El E R E    NR.   184 

Sedinţa din Camera de Consiliu din 16.12.2011
INSTANTA COMPUSĂ DIN:

PREŞEDINTE        MARIANA FELDIOREANU
          GREFIER               MARIANA CRISTINA CIOBANU

Pe  rol  soluţionarea  cererii  formulate  de  petenta  Asociaţia  Societatea  Ştiinţifică 
Română de Cercetari Interdisciplinare, având ca obiect acordarea personalităţii juridice.

La  apelul  nominal  facut  în  Şedinţa  din  Camera  de Consiliu  a  răspuns petenta  prin 
avocat Rista Adrian, cu imputernicire avocaţială la dosar.

Procedura completă.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de Şedinţă după care nemaifiind cereri de 

formulat  sau  probe  de  administrat  instanţa  constată  cauza  în  stare  de  judecată  şi  acordă 
cuvântul pe fond.

Petenta,  prin  avocat,  solicită  admiterea  cererii  şi  înscrierea  petentei  în  Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecatoriei Sector 4 Bucureşti.

INSTANŢA

Asupra cererii de faţă, constată următoarele:
Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  Judecătoriei  Sectorului  4  Bucureşti  la  data  de 

13.12.2011  sub  nr.  32294/4/2011  petenta  Asociaţia  Societatea  Ştiinţifică  Română  de 
Cercetări  Interdisciplinare a  solicitat  instanţei  acordarea  personalităţii  juridice  în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Cererii  de  acordare  a  personalităţii  juridice  i-au  fost  anexate  urmatoarele:  Statut 
autentificat  sub nr. 2018/18.10.2011 de BNP Vasilescu Bogdan, Act constitutiv autentificat 
sub nr. 2017/18.10.2011 de BNP Vasilescu Bogdan, dovada sediului - Contract de comodat 
încheiat la 18.11.2011, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 305/14.02.2001 de 
BNP Ciuhan Aurora Brila, Acord nr. 24090/D.N.A./25.10.2011 emis de Guvernul României, 
dovada disponibilităţii denumirii nr. 103768/07.10.2011 emisă de Guvernul României, dovada 
patrimoniului  - ordin de încasare numerar nr. 2011102500029960/25.10.2011, convenţie  de 
depozit  nr.  1/25.10.2011  şi  Anexa  la  convenţie  -  Banca  Comercială  Română  SA,  acte  de 
identitate, certificate de cazier fiscal şi certificate de cazier judiciar pentru membrii fondatori.

Acţiunea a fost timbrată cu suma de 19 RON taxa judiciară de timbru şi cu suma de 0,3 
RON timbru judiciar.

Cererea  a  fost  examinată  în  Camera  de  Consiliu  conform  art.  9  din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000, astfel cum a fost modificată şi art. 331 şi următoarele Cod procedura 
Civila.

Analizand  actele  depuse  la  dosar  instanţa  reţine  că  petenta  a  solicitat  acordarea 
personalităţii  juridice,  fiind  ataşate  la  dosar  actele  prevăzute  la  art.  4  -  7  din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, necesare dobândirii 
personalităţii juridice.

În consecinţă, instanţa va admite cererea şi în baza art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005 va dispune înscrierea petentei în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor Judecătoriei sector 4 Bucureşti, motiv pentru care,

ÎN NUMELE LEGII,


