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Hotărârea nr. 357/05.08.2021 

 

cu privire la încheierea cu debitoarea XXXXXXXXXXXXXXXXX a unei convenții de plată,  

renunțarea ASE la solicitarea privind plata dobânzii legale penalizatoare, , precum și renuntarea 

ASE la judecarea cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. XXXXXXXX - 

aflat pe rolul Judecătoriei Sector 6, București  

 

Având în vedere Referatul DJCA nr. 4390/02.08.2021, prin care a fost evidențiată situația actuală a 

debitului ce face obiectul dosarului de instanță nr. XXXXXXXX - aflat pe rolul Judecătoriei Sector 

6, București, privind pe debitoarea XXXXXXXXXXXXXX, respectiv faptul că: 

• suma totală datorată de debitoare este de 10.078,76 lei, constituită astfel: 

- debit principal -9.870,96 lei, 

- taxa de timbru - 200 lei 

- cheltuieli poștale – 7,8 lei  

• debitoarea a recunoscut creanța și a solicitat încheierea cu ASE a unei convenții de plată 

pentru stingerea integrală a debitului în sumă de 10.078,76 lei, în a doua jumătate a lunii 

octombrie 2021, fără acumularea de dobânzi suplimentare. 

• renunțarea ASE la judecarea cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului 

nr.XXXXXXXXX - aflat pe rolul Judecătoriei Sector 6, București 

În baza art. 7.3.1. din PO 03 – DJCA/SJCA/15.02.2021 privind reprezentarea ASE în fața instanțelor 

judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a 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. Se aprobă încheierea cu debitoarea a unei convenții de plată, renunțarea ASE la solicitarea 

privind plata dobânzii legale penalizatoare, precum și renuntarea ASE la judecarea cererii de chemare 

în judecată care face obiectul dosarului nr. XXXXXXXXX - aflat pe rolul Judecătoriei Sector 6, 

București. 

Art. 2. DJCA va duce la îndeplinire măsurile cuprinse în prezenta Hotărâre. 
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