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Instanța constituită  din:
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Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe  petenta Asociația Forța Fermierilor
având ca obiect acordare personalitate juridică.

Cauza se judecă fără citarea petentei.
Procedura de citare fiind legal îndeplinită.
La  apelul  nominal  făcut  în  şedinţa  Camerei  de  Consiliu  a  răspuns  petenta  prin

reprezentant convenţional cu delegaţie la dosarul cauzei seria B nr. 5425547/2020.
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanței obiectul

cauzei, stadiul procesual și modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, după care, 
În baza art. 131 alin. (1) raportat la art. 529 din Codul de procedură civilă, instanţa pune

în discuţie verificarea competenţei Judecătoriei Cornetu.
Petenta prin reprezentant convenţional arată că Judecătoria Cornetu este competentă să

soluţioneze cererea de acordare a personalităţii juridice.
Deliberând,  instanţa  constată  că  este  competentă  general,  material  si  teritorial  să

soluţioneze prezenta cerere, în baza OG nr. 26/2000.
Nemaifiind cereri prealabile formulate, nici excepţii invocate, instanţa acordă cuvântul cu

privire la propunerea de probe.
Petenta  prin  reprezentant  convenţional,  solicită  încuviinţarea  probei  cu  înscrisurile

depuse la dosarul cauzei.
Deliberând,  instanţa,  în  temeiul  art.  255 alin.  1  coroborat  cu  art.  258  din  Codul  de

procedură civilă,  încuviinţează pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei,
considerându-le pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei.

Instanţa,  faţă  de  dispoziţiile  art.  238 din  Codul  de  procedură  civilă  pune în  discuţie
estimarea duratei cercetării procesului.

Având  cuvântul  cu  privire  la  durata  cercetării  procesuale,  petenta,  prin  reprezentant
convenţional estimează durata cercetării procesuale la prezentul termen de judecată.

Deliberând, instanţa apreciază că un termen este suficient pentru cercetarea procesului 
Nemaifiind alte probe de administrat instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei. 
Având  cuvântul,  petenta  prin  reprezentant,  solicită  admiterea  cererii  de  acordare  a

personalităţii juridice şi înscrierea asociaţiei în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Nemaifiind  alte  aspecte  prealabile  și,  considerându-se  lămurită  cu  privire  la  toate

împrejurările de fapt și temeiurile de drept, instanța reține cauza spre soluționare.
Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.10.2020, sub numărul unic

de  dosar  12577/1748/2020, petenta Asociația  Forța  Fermierilor  a  solicitat  înscrierea  în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Cornetu.

 „Operator de date cu caracter personal nr. 2891.
  Prezentul  înscris  conţine  date  cu  caracter  personal  ce  intră  sub  protecţia  Regulamentului

(UE)679/2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșteprelucrarea datelor cu caracter  personal și privind  libera
circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
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În  dovedirea  cererii,  petenta  a  depus  la  dosar  următoarele  înscrisuri:  dovada  de
disponibilitate  a  denumirii,   dovada   privind  patrimoniului  asociaţiei,  Statutul  şi  Actul
Constitutiv  al  Asociaţiei,  certificatele  de  cazier  fiscal  ale  membrilor  asociaţiei,  dovada
sediului, taxa judiciară de timbru în cuantumul stabilit de lege. 

În drept, petenta a invocat dispoziţiile O.G. nr. 26/2000.
Cererea a fost legal timbrată cu suma de 100 lei, conform art. 12 lit. (c) din O.U.G. nr.

80/2013, dovada achitării taxei judiciare de timbru fiind ataşată la dosarul cauzei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa urmează să admită  cererea, pentru

următoarele considerente:
Potrivit art. 4 din OG nr.26/2000 asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau

mai multe  persoane care,  pe baza unei înţelegeri,  pun în comun şi  fără  drept  de restituire
contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în
interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Conform art.  5-7  din  OG nr.26/2000  asociaţia  dobândeşte  personalitate  juridică  prin
înscrierea  în  Registrul  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  aflat  la  grefa  judecătoriei  în  a  cărei
circumscripţie  teritorială  îşi  are  sediul.  În  temeiul  dreptului  constituţional  la  asociere,
persoanele  fizice  se  pot  asocia  fără  a  constitui  o  persoană  juridică  atunci  când  realizarea
scopului propus permite aceasta. În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi
încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat. 

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.
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.
 Analizând  actele  depuse  la  dosar,  instanţa  constată  că  Actul  Constitutiv  şi  Statutul

asociaţiei sunt atestate de avocat  şi cuprind menţiunile prevăzute de art. 6 alin. 2 şi 3 din O.G.
nr.  26/2000,  modificată  şi  completată   prin  Legea  nr.  246/2005,  sub  sancţiunea  nulităţii
absolute.

Petenta a prezentat dovada disponibilităţii denumirii, eliberată de Ministerul de Justiţie,
şi a dovedit existenţa sediului şi a patrimoniului iniţial.

 „Operator de date cu caracter personal nr. 2891.
  Prezentul  înscris  conţine  date  cu  caracter  personal  ce  intră  sub  protecţia  Regulamentului

(UE)679/2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșteprelucrarea datelor cu caracter  personal și privind  libera
circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
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Scopul  propus de asociaţie  se încadrează în  dispoziţiile  art.  1 şi  art.  4 din O.G. nr.
26/2000, modificată şi completată  prin Legea nr. 246/2005.

Constatând întrunite condiţiile pentru constituirea asociaţiei astfel cum sunt prevăzute de
O.G.  nr.  26/2000,  modificată  şi  completată   prin  Legea  nr.  246/2005,  instanţa  va  admite
cererea  şi  va  dispune  înscrierea  asociaţiei  cu  denumirea  Asociația  Forța  Fermierilor  în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Cornetu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
        ÎN NUMELE LEGII,

                                                                DISPUNE:

Admite cererea petentei.
Acordă  personalitate  juridică  petentei  Asociația  Forța  Fermierilor,  cu sediul  în sat

Caldararu, comuna Cernica, strada Nucilor, nr. 8, cam. 3, judeţul Ilfov.
Dispune înregistrarea petentei în Registrul Special al Asociaţiilor şi al Fundaţiilor aflat la

Judecătoria Cornetu.
Dispune comunicarea prezentei încheieri către organul financiar local şi către Ministerul

Justiţiei după rămânerea definitivă.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare pentru părțile prezente sau de la

comunicare pentru părțile lipsă, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Cornetu.
Cercetată în cameră de consiliu și pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor

prin mijlocirea grefei, astăzi, 22.10.2020.

      Preşedinte,                                                                                              Grefier,
Vilău Lucreţia-Andreea                                                                                  Iosif Vasile

           

Red./Tehnored. Jud. V.L.A./3 ex./22.10.2020.
Com. Gref. I.V./1 ex./28.10.2020.

 „Operator de date cu caracter personal nr. 2891.
  Prezentul  înscris  conţine  date  cu  caracter  personal  ce  intră  sub  protecţia  Regulamentului

(UE)679/2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșteprelucrarea datelor cu caracter  personal și privind  libera
circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

-3-


	R O M Â N I A
	ÎNCHEIERE

