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SERVICIUL PERSOANE JURIDICE 

PROCEDURI PRIVIND ASOCIATII/FUNDATII/PATRONATE/CLUBURI 

SPORTIVE 

 

I. ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ 

Acte necesare: 

 

1.    Cerere de înscriere ( formular tip), 

2.    Taxa judiciară de timbru – 100 lei;  

3.    Împuternicire (persoana prevăzută în actul constitutiv sau cea desemnată de 

aceasta); 

4.    Actul constitutiv şi Statutul (2 exemplare originale) care să cuprindă toate 

prevederile menţionate la art. 6 şi 7 din O.G. nr.26/2000, modificată, în formă autentică sau 

atestată de avocat, cu excepţia cazului în care activul patrimonial este alcătuit din aport în 

natură,când forma autentică a actelor constitutive este obligatorie;  

               -    În cazul fundaţiilor, forma autentică (notarială) a actelor constitutive este 

obligatorie.  

               -    În cazul Patronatului – actele constitutive sunt: procesul verbal de 

constituire, Statutul autentificat şi tabelul cuprinzând adeziunile. 

5.    Dovada patrimoniului – în natură şi/sau în bani (în copii certificate pentru 

conformitate) 

             -    pentru asociaţii - conform dispoziţiilor art. 6  lit. f din O.G. nr.26/2000, 

activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi 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;   
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              -    pentru fundaţii- conform dispoziţiilor art. 15  alin. 2 din O.G. nr.26/2000, 

activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a 

căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data 

constituirii fundaţiei.  ; 

6.    Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau refuzul 

motivat al eliberării acesteia 

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

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

este cazul; precum şi acordul vecinilor ai căror apartamente au pereţii comuni cu apartamentul 

în care petenta şi-a stabilit sediul, pe plan vertical şi orizontal, conform art.42 din legea 

nr.230/2007; 

8.    Caziere fiscale valabile la data pronunţării, ale membrilor emise de Administraţia 

Financiară, conform art. 8 pct.1 lit.b din O.G.75/2001, cu modificările ulterioare; pentru 

membri persoane juridice, hotărârea AGA a persoanei juridice de aderare la 

asociaţie/fundaţie, extras ORC.  

9.    Suportul magnetic - CD. cuprinzând actele constitutive în program Word şi PDF - 

cu semnături şi stampile, pentru replicarea datelor către Registrul Naţional al Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor, şi înregistrarea organizației la Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor - 

cerinţa este obligatorie. 

     MENŢIUNI: 

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

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

Faţă de disp. legii nr.22/2014: 

(3
1
) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte 

susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice. Prin 

sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii 

publice se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: 

«comisariat», «inspectorat», «gardă», «autoritate», «poliţie», «jandarmerie», «protecţia 
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consumatorilor» sau derivatele acestora.  

 (3
2
) Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele «naţional» sau 

«român» ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului 

General al Guvernului.  

 (3
3
) Este interzis ca denumirea asociaţiei să fie identică sau asemănătoare până la 

confuzie cu denumirea oricărei structuri profesionale constituite în baza legii şi care 

funcţionează în acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Cameră», «Uniunea Naţională a 

Barourilor din România», «Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România», «Uniunea 

Naţională a Executorilor Judecătoreşti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii 

Naţionale a Notarilor Publici din România», «Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din 

România», precum şi altele asemenea.  

 (3
4
) Este interzis, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului constitutiv şi a statutului 

ca o filială sau sucursală să poarte o altă denumire decât cea a asociaţiei sau fundaţiei care o 

constituie.  

Legea 22/2014: 

 Art. II. (1) Asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite la data intrării în 

vigoare a prezentei legi au obligaţia să îşi modifice denumirea, în condiţiile încadrării în 

prevederile art. 7 alin. (3), (3
1
) şi alin. (3

3
) - (3

5
) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.  

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are ca efect dizolvarea de drept şi 

radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în condiţiile legii, după împlinirea unui 

termen de 2 ani înăuntrul căruia asociaţiile, fundaţiile sau federaţiile legal constituite pot 

utiliza, concomitent, şi denumirea iniţială.  

(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre a instanţei în a cărei 

circumscripţie se află sediul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei 

persoane interesate. 
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II. MODIFICARE PERSONALITATE JURIDICĂ 

 

1.    Cerere de înscriere (formular tip); 

2.    taxa judiciară de timbru (100lei);  

3.    Împuternicire (persoana prevăzută în procesul verbal); 

4.   Hotărârea Adunării Generale/Consiliului Director – nu este obligatorie întocmirea 

acesteia în formă autentică sau atestată de avocat  (2 exemplare în original); 

5.    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, acordului soţului/soţiei, când este cazul, precum şi acordul vecinilor ai 

căror apartamente au pereţii comuni cu apartamentul în care petenta şi-a stabilit sediul, pe 

plan vertical şi orizontal, conform art.42 din legea nr.230/2007; 

6.    Pentru majorare patrimoniu – dovada majorării patrimoniului – în natură şi/sau în 

bani (în copii certificate pentru conformitate). 

7.    Pentru schimbare denumire - dovada disponibilităţii noii denumiri eliberată de 

Ministerul Justiţiei sau refuzul motivat al eliberării acesteia. 

8.    Caziere fiscale ale membrilor eliberate de Administraţia Financiară conform 

O.G.75/2001, cu modificările ulterioare, când sunt cooptaţi noi membri în asociaţie/fundaţie; 

pentru membri persoane juridice, şi hotărârea A.G.A. a persoanei juridice de aderare la 

asociaţie/fundaţie, extras ORC. (Decizia nr.10 din 18 iunie 2012 cu privire la obligativitatea 

prezentării certificatului de cazier fiscal in cazul cooptării unor noi membri in asociații si 

fundații, atunci când aceștia dobândesc si calitatea de reprezentanți legali ai persoanei 

juridice deja înregistrate, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie); 

9.    In cazul dizolvării - Hotărârea Adunării Generale, prin care s-a hotărât dizolvarea 

şi a fost numit lichidatorul - nu este obligatorie întocmirea acesteia în formă autentică sau 

atestată de avocat; şi dovada calităţii de lichidator autorizat. 

mailto:jud-sector2@just.ro


      

 

 

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 5 

10.    Hotărârea judecătoreasca de acordare a personalităţii juridice şi toate încheierile 

privind modificările ulterioare privind asociaţia/fundația, pentru identificarea dosarului de 

fond.  

11.    Suportul magnetic - CD. cuprinzând hotărârea Adunării Generale/Consiliului 

Director de modificare a actelor constitutive ale asociaţiei/fundaţiei, în program Word şi PDF 

- cu semnături şi stampile, pentru replicarea datelor către Registrul Naţional al Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor, şi înregistrarea modificărilor la Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor - 

cerinţa este obligatorie. 

MENŢIUNI:  

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

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