
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 
Hotărârea nr. 194/26.05.2021 

cu privire la aprobarea solicitării debitorului XXXX de a executa de bunăvoie obligația de 

plată a sumei de 19.748,97 lei, fără acumularea de dobânzi suplimentare, în 12 tranșe lunare, 

în perioada iunie 2021 – mai 2022  

 

Având în vedere Referatul DJCA nr. 2783/05.05.2021, prin care a fost evidențiată situația 

actuală a debitului ce face obiectul dosarului de instanță nr. XXXX, care se află pe rolul 

Judecătoriei Sectorului 1 București - Secția Civilă, privind pe debitorul XXXX, respectiv faptul 

că suma totală datorată de debitor este de 19.748,97 lei;  

Luând în considerare faptul că, prin petiția nr. 4145/28.04.2021, debitorul XXXX a învederat 

A.S.E. București că dorește să plătească, de bunăvoie, debitul principal, în cuantum de 

19.748,97 lei, în 12 tranșe lunare, în perioada iunie 2021 – mai 2022, fără acumularea de 

dobânzi suplimentare; 

 

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 XXXX, de bunăvoie, a debitului restant datorat 

A.S.E. București, în cuantum de 19.748,97 lei, fără acumularea de dobânzi suplimentare, se 

aprobă solicitarea debitorului de a plăti debitul în 12 tranșe lunare, în perioada iunie 2021 – mai 

2022.  

Art. 2. A.S.E. București va renunța la promovarea litigiului ce face obiectul dosarului de 

instanță nr. XXXX, care se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București -  Secția Civilă, 

renunțând la solicitarea de dobânzi penalizatoare și la cheltuielile de judecată, având în vedere 

solicitarea debitorului de a executa, de bunăvoie, obligația de plată principală care-i incumbă.  

Art. 3. DJCA va duce la îndeplinire măsurile cuprinse în prezenta Hotărâre. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 
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Avizat pentru legalitate, 

Director - Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic, Elena GĂMAN 


