
 

NOTĂ 
Datele cu caracter personal de natură să dezvăluie identitatea debitorului au fost intenționat anonimizate, ca urmare a faptului 
că persoana vizată și-a exercitat dreptul la opoziție, prevăzut în mod expres la art. 21 alin. (1)  din REGULAMENTUL nr. 
679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat 
de către PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. 
 
 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 
Hotărârea nr. 675/29.12.2020 

cu privire la aprobarea solicitării  debitorului XXXXXXX de a executa de bunăvoie obligația 
de plată a sumei de 18.000 lei și dobânda aferentă, stabilită prin Hotărârea nr. 

2978/04.12.2020 a Tribunalului București, Secția a – V – a Civilă, în 10 tranșe lunare, în 
perioada decembrie 2020 – septembrie 2021  

 
Având în vedere Referatul DJCA, prin care a fost evidențiată situația actuală a debitului ce face 
obiectul dosarului de instanță nr. 35687/299/2017*, ce s-a aflat pe rolul Tribunalului București 
Secția a – V – a Civilă, privind pe debitorul XXXXXXX, respectiv faptul că suma totală 
datorată de debitoare este de 18.000 lei, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată 
începând cu data de 08.11.2017;  
Luând în considerare faptul că, prin adresa nr. 14818/08.12.2020, debitorul XXXXXXX a 
învederat A.S.E. București că dorește să plătească, de bunăvoie, debitul principal, în cuantum 
de 18.000 lei și dobânda aferentă acestuia în 10 tranșe lunare, în perioada decembrie 2020 – 
septembrie 2021; 
 
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 
precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti; 
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 
 

Hotărăşte: 
Art. 1. În vederea achitării, de către debitorul XXXXXXX, de bunăvoie, a debitului restant 
datorat A.S.E. București în cuantum de 18.000 lei, la care se adaugă dobânda legală 
penalizatoare calculată începând cu data de 08.11.2017, se aprobă solicitarea debitorului de a 
plăti debitul în 10 tranșe lunare, în perioada decembrie 2020 – septembrie 2021.  
Art. 2. DJCA va duce la îndeplinire măsurile cuprinse în prezenta Hotărâre. 
 
Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 
 

Avizat pentru legalitate, 
Director - Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 
Consilier Juridic, Elena GĂMAN 
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