
      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891  

Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 

Tel. 021/408.37.20 / Fax. : 021/408.37.17  / e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

 Pagina 1 

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE 

PROCEDURI PRIVIND ASOCIATIILE PENSIONARILOR – LEGEA nr. 502/2004 

 

I. ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ 

1. Cerere de înscriere – scutită de taxa de timbru 

2. Împuternicire (persoana prevazută în actul constitutiv sau cea desemnată de aceasta); 

3. Actul constitutiv şi Statutul autentificate la notariat (2 exemplare originale);  

4. Dovada patrimoniului – în natură şi/sau în bani (în copii certificate pentru conformitate) 

- valoarea de minim 900 lei (un salariu minim pe economie); 

5. Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei; 

6. Dovada sediului: contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, 

precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari / proprietari şi a acordului soţului/soţiei, 

când este cazul; 

7. Caziere fiscale ale membrilor asociaţi emise de Administraţia Financiară, conform 

O.G.75/2001, cu modificările ulterioare. 

 MENŢIUNI: 

 Nici o autorizare prealabilă nu este necesară. 

 Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate.  

 Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original. 

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

magnetic (CD) cuprinzând actele constitutive - cerinţa este obligatorie; 
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II. MODIFICARE 

1. Cerere de înscriere a modificărilor– scutită de taxa de timbru 

2. Imputernicire (persoana prevazută în procesul verbal); 

3. Procesul verbal al Adunării Generale/Comitetului Asociaţiei-autentificat la notariat (2 

exemplare originale);  

4. Pentru schimbare sediu - dovada noului sediu - contract de închiriere, comodat etc, însoţit 

de titlul de proprietate, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari /proprietari şi a 

acordului soţului/soţiei, când este cazul; 

5. Pentru schimbare denumire - dovada disponibilităţii noii denumiri eliberată de Ministerul 

Justitiei; 

6. Caziere fiscale ale membrilor eliberate de Administratia Financiară conform O.G.75/2001, 

cu modificarile ulterioare, când sunt cooptaţi noi membri. 

7. In cazul dizolvării - proces verbal al Adunarii Generale autentificat la notariat, prin care s-

a hotărât dizolvarea şi a fost numit lichidatorul; 

8. Hotararea judecătoreasca de acordare a personalităţii juridice şi toate incheierile 

privind modificarile ulterioare, legalizate. 

 MENŢIUNI: 

 Nici o autorizare prealabilă nu este necesară. 

 Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru  conformitate. Dovada 

disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original. 

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

magnetic (CD) cuprinzând actele constitutive - cerinţa este obligatorie; 
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