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Hotărârea nr. 350/29.07.2021
cu privire la aprobarea solicitării doamnei XXXXXXXXXXXX de a executa de bunăvoie
obligația de plată a sumei de 19.176,17 lei
Având în vedere solicitarea dnei XXXXXXXXXX, înregistrată la ASE sub nr.
7748/23.07.2021, privind încheierea unei convenții privind plata eșalonată a sumei de
19.176,17 lei, în 12 tranșe lunare, în cuantum de 1.600 lei fiecare, începând cu luna august
2021, precum și renunțarea ASE la a mai solicita plata dobânzii penalizatoare;
Având în vedere Referatul DJCA nr. 4301/26.07.2021 privind situația actuală a debitului ce
face obiectul dosarului de instanță nr. XXXXXXXXX care se află pe rolul Judecătoriei
Sectorului 5 București, privind pe debitoarea XXXXXXXXXX;
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;
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Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă solicitarea debitoarei XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de a încheia o
convenție pentru plata debitului în cuantum de 19.176,17 lei, reprezentând burse doctorale și
cheltuieli de judecată, eșalonat, în 12 tranșe lunare a 1.600 lei fiecare, începând cu luna august
2021.
Art. 2. Se aprobă solicitarea dnei. XXXXXXXXXXXXXXXXXX privind exonerarea de la
plata dobânzii legale, aferentă debitului principal în sumă de 18.000 lei reprezentând burse
doctorale, precum și renunțarea la judecarea cererii de chemare în judecată care face obiectul
Dosarului nr. XXXXXXXXXX aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București.
Art. 3. DJCA va duce la îndeplinire măsurile cuprinse în prezenta Hotărâre.
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