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SERVICIUL PERSOANE JURIDICE 

PROCEDURI PRIVIND ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI 

 

I. ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ 

În baza art.8 din legea 230/2007 -cererea pentru dobândirea personalității juridice a 

asociației de proprietari împreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al 

adunării generale de constituire se depun si se înregistrează la organul financiar local in a 

cărui raza teritoriala se afla clădirea –  Bucureşti, str. Glinca nr.7, sector 2. 

ACTE NECESARE – 2 dosare (unul pentru instanţă, unul pentru organul financiar) 

1. Cerere de înscriere , taxa judiciară de timbru – 20 lei;  

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

3. statutul asociaţiei de proprietari,  

4. actul constitutiv cu proprietarii care au consimţit la constituirea Asociaţiei de 

Proprietari – anexă la statut,  

5. acordul de asociere privind constituirea Asociaţiei de Proprietari
1
,  

                                                           
1
 Acordul de asociere trebuie sa conțină: 

a) adresa si individualizarea proprietarii individuale, potrivit actului de proprietate; 

b) numele si prenumele tuturor proprietarilor; 

c) descrierea proprietarii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de 

apartamente structurate pe număr de camere, numărul spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința, 

suprafața terenului aferent clădirii; 
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6. tabelul nominal - anexă la acordul de asociere,  

7. procesul verbal de constituire al Adunării Generale privind proprietarii care au 

consimţit la constituirea asociaţiei de proprietari  

8. tabelul nominal aferent procesului verbal cu proprietarii prezenţi la adunarea generală,  

9. În situaţia în care se solicită acordarea personalităţii juridice asociaţiei, pe scară - 

declaraţie pe propria răspundere din partea preşedintelui asociaţiei, în sensul că nu 

există înfiinţată asociaţie de proprietari pe bloc, precum şi facturi şi avize emise de 

furnizorii de servicii pentru condominiu.  

Pentru acordarea personalităţii juridice pe scări, nu trebuie sa existe înfiinţată 

Asociaţie de Proprietari pe bloc, în caz contrar se solicită mai întâi dizolvarea Asociaţiei de 

proprietari pe bloc, ulterior solicitând acordarea personalităţii juridice pe scări. 

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

 

II. MODIFICARE 

Potrivit Legii nr.230/2007, Cererea pentru modificarea/dizolvarea asociației de 

proprietari împreuna cu procesul-verbal al adunării generale se depun si se înregistrează la 

organul financiar local in a cărui raza teritoriala se afla clădirea –  Bucureşti, str. Glinca 

nr.7, sector 2 

ACTE NECESARE – 2 dosare (unul pentru instanţă, unul pentru organul financiar) 

                                                                                                                                                                                     
d) enumerarea si descrierea parților aflate in proprietate comuna; 

e) cota-parte indiviza ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comuna. 
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1. Cerere de modificare , taxa judiciară de timbru – 20 lei;  

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

3. Procesul verbal al Adunării Generale privind hotărârile adoptate în şedinţa Adunării 

Generale a Asociaţiei de Proprietari,  

4. Dovada convocării proprietarilor,  

5. tabelul nominal aferent procesului verbal cu proprietarii prezenţi la adunarea generală,  

 

III. DIZOLVARE 

ACTE NECESARE – 2 dosare (unul pentru instanţă, unul pentru organul financiar) 

1. Cerere de dizolvare , taxa judiciară de timbru – 20 lei;  

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

3. Procesul verbal al Adunării Generale privind hotărârea de dizolvare  a Asociaţiei de 

Proprietari,  

4. Dovada convocării proprietarilor,  

5. Tabelul nominal aferent procesului verbal cu proprietarii prezenţi la adunarea 

generală,  

MENŢIUNI: 

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