
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL 

ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

 

JOI: 10 – 12 
 

 

CERERILE PENTRU DOBÂNDIREA PERSONALITĂŢII JURIDICE DE CĂTRE ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI - se 

depun la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul, conform disp. art. 17 alin. 1 din Legea nr. 196/2018, un 

exemplar original 

 

1. cerere  

2. statutul asociaţiei de proprietari * și acordul de asociere 

3. procesul verbal al adunării de constituire (anexă la acordul de asociere) 

4. tabel nominal – anexă la acordul de asociere 

5. Extras de Carte Funciară pentru condominiu 

6. pentru constituirea asociaţiilor de proprietari pe scări sau tronsoane (numai în condiţiile în care proprietatea comună aferentă 

tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată în condiţiile în care există branşamente separate pe fiecare scară sau tronson) – 

anexă la acordul de asociere în care sunt reglementate raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora; 

avize de la furnizorii de utilități cu privire la existența branșamentelor separate pe fiecare scară sau tronson; dovada faptului 

că în imobilul respectiv nu a existat anterior o altă asociație de proprietari pe bloc 

7. taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei conform dispoziţiilor art.  21 OUG 80/2013 

8. convocator Adunare generală constituire, împreună cu tabelul convocator sau alte dovezi de comunicare ale convocatorului 

 

*Ordinul nr. 1058/2019 prevede conţinutul-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului  

 

CERERILE DE MODIFICARE A ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI FORMULATE  ÎN 

CONDIŢIILE ART. 17 ALIN 8, RESPECTIV ART. 21 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 196/2018 SE ÎNREGISTREAZĂ LA 

JUDECĂTORIA CARE EMIS ÎNCHEIEREA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNFIINŢARE, ÎNSOŢITE DE  URMĂTOARELE : 

1. copie conform cu originalul de pe procesul verbal al adunării generale şi tabelul privind prezenţa la adunarea generală 

respectivă 

2. dovada calităţii de reprezentant – preşedintele asociaţiei sau un împuternicit al acestuia 

3. taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, în original, conform dispoziţiilor art. 21 OUG 80/2013 

4. copie încheiere prin care asociaţia de proprietari a dobândit personalitate juridică  

5. convocator Adunare generală, împreună cu tabelul convocator sau alte dovezi de comunicare ale convocatorului, inclusiv 

pentru Adunarea generală anterioară Adunării generale reconvocate, în cazul în care aceasta a fost convocată. 

 

 

 

 


