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DOSAR NR.256/311/2017
ROMANIA
JUDECĂTORIA SLATINA JUDEŢUL OLT
Î N C H E I E R E nr.1977
ŞEDINŢA DIN CAMERA DE CONSILIU AZI, 01.03.2017
PREŞEDINTE - IANCU CLAUDIA
GREFIER - NASTASE ELENA
Pe rol fiind soluţionarea cererii având ca obiect „acordare personalitate
juridică”, formulată de petenta FILIALA JUDEŢEANĂ OLT A
ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMANIA, cu sediul în comuna Nicolae
Titulescu, sat Nicolae Titulescu, str.Principală, nr. 120, jud.Olt.
La apelul nominal făcut in Camera de Consiliu nu se prezintă petenta.
Procedura legal îndeplinită,
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Instanţa, verificându-şi competenţa în baza art.131 alin. 1 C.proc.civ.,
având în vedere şi sediul petentei, constată că este competentă general, material
şi teritorial în soluţionarea cauzei.
In temeiul art.258 alin. 1 C.proc.civ., rap. la art.255 alin.l C.proc.civ., va
încuviinţa pentru petentă proba cu înscrisurile de la dosar, ca fiind concludente,
pertinente şi utile în soluţionarea cauzei.
In s ta n ţa d e c la ră în c h is e d e z b a te rile ş i re ţin e c a u z a s p re a e lu ţio n a rc ,

INSTANŢA
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr.
256/311/2017,
FILIALA
JUDEŢEANĂ
OLT
A
ASOCIAŢIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA , a solicitat înscrierea în registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Slatina,
Au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: act constitutiv, staut,
chitanţa depunere numerar, dovada disponibilităţii denumirii, certificat fiscal,
contract de comodat, carte de identitate pentru fiecare membru,
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
Potrivit art. 13 -(1) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri
teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un
patrimoniu distinct de cel al asociaţiei.
(2) Filialele sunt entităţi cu
personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile
stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice
de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii
prealabile a consiliului director al asociaţiei.
(3) Filiala se constituie prin
hotărârea adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de
la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (4) In vederea
înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere,
împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele

doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, la judecătoria în a
cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 6 şi ale art.
9 - 1 2 sunt aplicabile în mod corespunzător.
Potrivit art. 6 din O.G. nr. 26/2000, (1) în vederea dobândirii
personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul
asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
(2) Actul constitutiv
cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a membrilor
asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora; b)
exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus; c) denumirea
asociaţiei; d) sediul asociaţiei; e) durata de funcţionare a asociaţiei pe termen
determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen
nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare
de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei,
este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. în cazul aportului
în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie; g)
componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control
ale asociaţiei; h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare
procedura de dobândire a personalităţii juridice; i) semnăturile membrilor
asociaţi. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele
prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h); b) precizarea
scopului şi a obiectivelor asociaţiei; c) modul de dobândire şi de pierdere a
calităţii de asociat; d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor; e) categoriile de
resurse patrimoniale ale asociaţiei; f) atribuţiile organelor de conducere,
administrare şi control ale asociaţiei; g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării
asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60,
Cum la dosar au fost depuse toate documentele cerute de art 13 alin 4
din OG 26/2000 (respectiv Hotărârea nr. 3 din 24.02.2001 de constituire a
filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului
iniţial ale acesteia), şi având în vedere că actul constitutiv şi statutul nu
contravin legii, cuprinzând toate elementele prevăzute de art 6 din OG 26/2000,
respectiv datele de identificare ale membrilor asociaţiei, exprimarea voinţei de
asociere cu precizarea scopului asociaţiei care nu contravine dispoziţiilor art. 40
alin.(2) din Constituţia României, denumirea asociaţiei, sediul asociaţiei, durata
de funcţionare, patrimonial iniţial, modul de dobândire a calităţii de asociat,
drepturile şi obligaţiile asociaţiilor, categoriile de resurse patrimoniale ale
asociaţiei, atribuţiile organelor de conducere, destinaţia bunurilor în cazul
dizolvării, componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere,
administrare şi control, se constată că se impune înscrierea filialei în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
Aşadar, faţă de aceste considerente, instanţa constată întemeiată cererea,
şi astfel o va admite ca atare,
Va pune în vedere asociaţiei dispoziţiile art. 33 din O.G. nr. 26/2000
modificată prin Legea nr. 246/2005,
Potrivit art 8 alin 3 din OG 26/2000, incheierea se va comunica din oficiu,
odată cu efectuarea înscrierii, pentru evidenţa fiscală, organului financiar local
în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, cu menţionarea numărului de
înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectiv Administraţiei

Finanţelor Publice a Municipiului Slatina, iar potrivit art 74 din actul normativ,
hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi copii de pe înscrisurile doveditoare
se vor comunica Ministerului Justiţiei în termen de 3 zile de la rămânerea
definitivă a hotărârii,

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea formulată de petenta FILIALA JUDEŢEANĂ OLT A
ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMANIA, cu sediul în comuna Nicolae
Titulescu, sat Nicolae Titulescu, str.Principală, nr. 120, jud.Olt având ca obiect
"acordare personalitate juridică".
în baza art.6 si art. 13 din O.G. nr. 26/2000, modificată ulterior, acordă
personalitate juridică petentei FILIALA JUDEŢEANĂ OLT A ASOCIAŢIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA.
Dispune înscrierea filialei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la
Grefa Judecătoriei Slatina, ţinut de instanţă, în condiţiile art. 12 din O.G. nr.
26/2000, modificată ulterior, în vederea dobândirii personalităţii juridice.
Pune în vedere filialei dispoziţiile imperative ale art. 33 din O.G. nr.
26/2000, modificată ulterior, cu privire la modificarea actului constitutiv sau
statutului , care se va face exclusiv prin înscrierea acestora în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, aflat la Grefa Judecătoriei Slatina.
în baza art. 8 alin. 3 din O.G. nr. 26/2000, prezenta încheiere se va
comunica pentru evidenţă fiscală, organului financiar local în a cărei rază
teritorială se află sediul asociaţiei.
Se comunică Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, documentele
prevăzute de art. 11 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, modificată ulterior.
Hotărârea judecătorească definitiva şi copii de pe actul constitutiv şi
statut ale petentei se comunică Ministerului Justiţiei, în termen de 3 zile.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare pentru petenta
şi pentru procuror.

Red Jud C.I.
Tehnored. E.N
Ex.5/30.03.2017

JUDECĂTORIA SLATINA
JUDEŢUL OLT

CERTIFICAT
De înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial
NR 15 din data de 13.04.2017

EMIS AZI 13.04.2017

