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ROMÂNIA – JUDECĂTORIA CORNETU 

 
 

 

ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢII sau FUNDAŢII 

 

1. cerere; 

2. taxă de timbru în cuantum de 100 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

3.   dovada disponibilităţii denumirii (în original) - emisă de Ministerul Justiţiei, 

valabilă la data depunerii cererii. 

 4.   2 exemplare act constitutiv şi  statut originale – autentificate de notar sau 

certificate de avocat (pentru asociaţii), autentificate de notar (pentru fundaţii);          

 5.     dovada sediului -   contract de comodat sau închiriere - neautentificat  

                                    -  copie de pe titlul de proprietate;  

                                    - acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, 

dreapta, sus, jos) - dacă este cazul; 

 6. dovada patrimoniului – cont deschis având ca titular Asociaţia/Fundaţia (minim 

200  lei - pentru asociaţii  şi  pentru fundaţii - valoarea de cel puţin 100 de ori salariul 

minim pe economie); 

 7. cazierul fiscal al  membrilor fondatori, valabil la data termenului de judecată; 

 8. copie de pe legitimaţia de expert contabil autorizat al cenzorului- dacă asociaţia 

are cenzor (are mai mult de 15 membri fondatori). 

 9. declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei 

care, a formulat cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale 

beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale 

beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria 

şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa 

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul magnetic 

tip CD/stick în program WORD şi PDF cuprinzând actele constitutive şi declaraţia pe 

propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, a formulat cererea 

de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în 

sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data 

naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, 

domiciliul sau reşedinţa. 

          

ACT CONSTITUTIV ASOCIAŢIE (art. 6, pct. 2 din O.G. 26/2000) 

- membrii fondatori cu datele de identificare (nume/denumire, domiciliul/sediul); 

- exprimarea voinţei de asociere 

- scop; 

- denumire; 



 2 

ROMÂNIA – JUDECĂTORIA CORNETU 

 
 

- sediu; 

- durata de funcţionare; 

- patrimoniul iniţial; 

- componenţa nominală a primelor organe de conducere, administrare şi control; 

- persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii 

juridice; 

- semnăturile membrilor asociaţi. 

 

STATUT ASOCIAŢIE (art. 6, pct. 3 din O.G. 26/2000) 

- membrii fondatori cu datele de identificare (nume/denumire, domiciliul/sediul); 

- exprimarea voinţei de asociere 

- scop şi obiective; 

- denumire; 

- sediu; 

- durata de funcţionare; 

- patrimoniul iniţial; 

- modul de dobândire şi pierdere a calităţii de membru; 

- drepturile şi obligaţiile membrilor; 

- categoriile de resurse patrimoniale; 

- atribuţiile organelor de conducere administrare şi control; 

- destinaţia bunurilor în caz de dizolvare; 

- semnăturile membrilor asociaţi. 

 

ACT CONSTITUTIV FUNDAŢIE (art. 16, pct. 2 din O.G. 26/2000) 

- fondatori cu datele de identificare (nume/denumire, domiciliul/sediul); 

- scop; 

- denumire; 

- sediu; 

- durata de funcţionare; 

- patrimoniul iniţial; 

- componenţa nominală a primelor organe de conducere, administrare şi control sau 

reguli pentru desemnarea acestor organe; 

- persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii 

juridice; 

- semnăturile fondatorului/fondatorilor. 

 

STATUT FUNDAŢIE (art. 16, pct. 3 din O.G. 26/2000) 

- fondatori cu datele de identificare (nume/denumire, domiciliul/sediul); 

- scop; 
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- denumire; 

- sediu; 

- durata de funcţionare; 

- patrimoniul iniţial; 

- explicitarea scopului şi a obiectivelor; 

- categorii de resurse patrimoniale; 

- atribuţiile organelor de conducere administrare şi control; 

- procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, 

administrare şi control; 

- destinaţia bunurilor în caz de dizolvare; 

- semnăturile membrilor asociaţi. 

 

 

MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:  

(cap. IV- din O.G. 26/2000) 

 

1. cerere; 

2. taxă de timbru în cuantum de 100 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

3. Procesul - verbal al şedinţei  şi  hotărârea Adunării Generale sau a Consiliului  

Director (în cazul modificării sediului) - 2  exemplare originale - autentificate sau 

certificate de avocat (pentru asociaţii), autentificate (pentru fundaţii); 

 În cazul modificării sediului este necesară  dovada sediului – contract de comodat 

sau de închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate; acordul asociaţiei de 

proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos). 

 În cazul modificării denumirii este necesară dovada disponibilităţii denumirii (în 

original) - emisă de Ministerul Justiţiei; 

 În cazul modificării componenţei organelor de conducere- caziere fiscale ale  

noilor membri, valabile la data termenului de judecată; 

 4. Încheierea de acordare a personalităţii juridice în copie conformă cu originalul şi 

încheierile subsecvente de modificare dacă au fost modificări. 

 5. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii vă rugăm să depuneţi suportul 

magnetic tip CD/stick în program WORD şi PDF cuprinzând actele modificatoare. 

Activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor este reglementată de O.G. nr.26/2000,  

modificată prin Legea nr.246/2005. 
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DIZOLVARE/LICHIDARE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII 

(cap. IX din O.G.26/2000) 

 

    1. cerere; 

    2. taxă de timbru în cuantum de 20 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

    3. acte doveditoare, în funcţie de modalitatea de dizolvare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ROMÂNIA – JUDECĂTORIA CORNETU 

 
ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ SINDICATE ŞI 

ORGANIZAŢIILE PATRONALE 

(titlul II, cap. II, sect. 3  şi titlul III, cap. I, sect. 2 din Legea nr. 62/2011) 

 

    1. cerere; 

    2. taxă de timbru în cuantum de 200 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

    3. 2 exemplare proces-verbal de constituire a sindicatului , semnat de membrii 

fondatori (un exemplar original şi două copii certificate); 

     4. 2 exemplare statut (un exemplar original şi două copii certificate); 

     5. lista membrilor organului executiv al organizaţiei sindicale, cu menţionarea 

numelui, prenumelui, CNP-ului, profesiei/funcţiei şi domiciliului; 

     6. dovada sediului; 

     7. dovada patrimoniului iniţial. 

 

STATUT  SINDICAT- art. 6 din Legea nr. 62/2011 

Statutele organizatiilor sindicale cuprind cel putin urmatoarele prevederi cu privire 

la:  

a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;  

b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei 

sindicale;  

c) drepturile si indatoririle membrilor;  

d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;  

e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de 

revocare, durata mandatelor si atributiile lor;  

f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a 

hotararilor;  

g) marimea si compunerea patrimoniului initial;  

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa 

caz, lichidarea patrimoniului. 

 

STATUT ORGANIZAŢIE PATRONALĂ 

Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:  

a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;  

b) obiectul de activitate si scopul;  

c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;  

d) sursele de finantare;  

e) drepturile si obligatiile membrilor;  

f) organele de conducere;  
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g) criteriul de constituire;  

        h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale. 

 

 

MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE SINDICAT ŞI 

ORGANIZAŢII PATRONALE 

(titlul II, cap. II, sect. 3  şi titlul III, cap. I, sect. 2 din Legea nr. 62/2011) 

 

       1. cerere; 

       2. taxă de timbru în cuantum de 200 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

3. 2 exemplare proces verbal al Adunării Generale (un exemplar original şi 2 

exemplare în copie certificate de reprezentantul  sindicatului); 

4. 2 exemplare acte adiţionale la statut (un exemplar original şi 2 exemplare în 

copie, certificate de reprezentantul  sindicatului); 

 

DIZOLVARE/LICHIDARE SINDICATE ŞI ORGANIZAŢII PATRONALE 

(titlul II, cap. III şi titlul III, cap. II din Legea nr. 62/2011) 

 

1. cerere; 

2. taxă de timbru în cuantum de 20 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

3. proces-verbal al Adunării Generale prin care s-a luat decizia dizolvării; 

 

 

 

 

REPREZENTATIVITATE SINDICATE 

(titlul II, cap. V şi titlul III, cap. III din Legea nr. 62/2011) 

  

- cerere; 

- taxă de timbru în cuantum de 20 lei, plătită la D.I.T.L. de la sediu; 

- adeverinţa de la unitatea la nivelul căreia sindicatul cere reprezentativitatea, cu 

numărul total de angajaţi/ dovada de afiliere la o organizaţie sindicală care este 

reprezentativă la nivelul unităţii respective. 

- lista membrilor de sindicat angajaţi la unitatea respectivă. 
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- copie de pe hotărârea de acordare a personalităţii juridice a sindicatului, de pe 

hotărârile de încuviinţare a eventualelor modificări ale statutului sindicatului şi 

copie de pe ultima hotărâre prin care se constată condiţiile de 

reprezentativitate. 

- dovada depunerii dosarului de reprezentativitate şi la Ministerul Muncii . 

 

 

 

 

Activitatea sindicatelor este reglementată de Legea nr.62/2011. 
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CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR  DE PROPRIETARI  

PE BLOC 

 

(Legea nr. 196/2018) 

 

1. CERERE. 

2. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - în cuantum de 20 lei, plătită la 

D.I.T.L. de la sediu. 

3. DOVADA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE DE 

CONSTITUIRE. 

-  afişare la avizier-proces-verbal de afişare cu data convocării; 

- tabel convocator semnat de cel puţin cincizeci la sută plus unu din numărul 

proprietarilor din condominiu (art. 15, alin. 2 din Legea nr. 196/2018)  

4. ACORDUL DE ASOCIERE   

-  cu conţinutul prevăzut de art. 17, alin. 3 din Legea nr. 196/2018 

5. PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE DE 

CONSTITUIRE A ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI (care constituie anexă la 

Acordul de Asociere): 

 - semnat de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul, cu indicarea datei la 

care au semnat, în măsura în care au semnat în 30 de zile de la data adunării generale de 

constituire (cei absenţi). 

6. STATUTUL  

- conţinutul Statutului va fi aprobat prin Ordin al Ministrului Dezvoltării şi 

Administraţiei Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 

196/2018.  

7. DOVADA ÎNREGISRTĂRII IMOBILULUI ÎN CARTEA 

FUNCIARĂ COLECTIVĂ. 

 

 

- documentele necesare vor fi prezentate în două exemplare originale. 
  

 

CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR  DE PROPRIETARI PE SCARĂ 

 

1. CERERE 

2. TAXA JUDICIARĂ DE TIMBRU - în cuantum de 20 lei, plătită la 

Direcţia de Impozite şi Taxe Locale de la sediu. 

3. DOVADA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE DE 

CONSTITUIRE 

- afişare la avizier - proces-verbal de afişare cu data convocării; 
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- tabel convocator semnat de cel puţin cincizeci la sută plus unu din numărul 

proprietarilor din condominiu (art. 15, alin. 2 din Legea nr. 196/2018). 

4. DOVADA FAPTULUI CĂ ÎN IMOBILUL RESPECTIV NU A 

EXISTAT        ANTERIOR ALTĂ ASOCIAŢIE DE PROPRIETARI  (PE BLOC) 

- adeverinţă de la Primărie. 

- dacă în imobil a existat anterior altă asociaţie de proprietari, dovada dizolvării  

      acesteia - (hotărârea judecătorească de dizolvare). 

4 . ACORDUL DE ASOCIERE   

            - cu conţinutul prevăzut de art. 17, alin. 3 din Legea nr. 196/2018. 

- ACORDUL DE DELIMITARE A SUPRAFEŢELOR COMUNE- cu privire 

la delimitarea efectivă a părţilor de proprietate comună care se preiau în administrare de 

respectiva asociaţie de proprietari şi cu privire la obligaţiile şi drepturile legale care vor 

continua să rămână în sarcina tuturor coproprietarilor- art. 17, alin. 3, lit. d) din Legea 

nr. 196/2018. 

 

5. PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE DE CONSTITUIRE A 

ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI (care constituie anexă la Acordul de 

Asociere). 

    - semnat de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul, cu indicarea datei la 

care au semnat, în măsura în care au semnat în 30 de zile de la data adunării generale de 

    constituire (cei absenţi). 

6.  STATUTUL 

     - conţinutul Statutului va fi aprobat prin Ordin al Ministrului Dezvoltării şi  

Administraţiei Publice, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.  

196/2018. 

         7. DOVADA ÎNREGISTRĂRII IMOBILULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ 

COLECTIVĂ. 

         8. AVIZE DE LA FURNIZORII DE UTILITĂŢI (electricitate, gaze, apă, 

căldură, salubritate). 

 

  - documentele necesare vor fi prezentate în două exemplare (cel puţin un 

exemplar să fie cu toate semnăturile în original). 

       

NOTĂ!!! 

 

Petentei nu i se restituie nici un exemplar din cele 

depuse !!! 


