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Hotărârea nr. 191/22.05.2019 

 cu privire la aprobarea plății ultimei tranșe ( a V-a) din drepturile salariale 

stabilite prin hotărâri judecătorești, inclusiv a daunelor-interese moratorii sub 

forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri 

executorii prin care s-au acordat drepturi salariale 

 

Având în vedere nota nr. 3451/22.05.2019, cu privire la plata ultimei tranșe (a V-a) din 

drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, întocmită de directorul Direcției 

Resurse Umane, 

Având în vedere nota comună a Direcției Resurse Umane, Direcției Economice și Direcției 

Juridice și Contencios Administrativ privind plata sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătorești  având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii 

legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat 

drepturi salariale personalului din Academia de Studii Economice din București, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată 

precum şi  art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

Art. 1. Se aprobă plata, la data de 14.06.2019, a sumei de 4.579.8915 lei, alocată de 

Ministerul Educației Naționale, reprezentând tranșa a V-a a drepturilor salariale stabilite prin 

hotărâri judecătorești. 

Art. 2. Se aprobă plata, la data de 14.06.2019, a sumei de 1.478.823 lei, alocată de Ministerul 

Educației Naționale, reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru 

plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi 

salariale personalului din Academia de Studii Economice din București. 

Art. 3. Direcția Resurse Umane și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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