Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 391/04.09.2021
cu privire la aprobarea solicitării doamnei XXXX de a executa de bunăvoie obligația de plată
a sumei de 20.388,92 lei, fără acumularea de dobânzi suplimentare, pe parcursul unui an, în 4
tranșe, începând cu data de 30.11.2021(tranșa I)
Având în vedere petiția transmisă pe adresa de mail instituțională rectorat@ase.ro în data de
17.08.2021, de către dna. XXXX, privind plata eșalonată a sumei de 20.388,92 lei compusă din
burse doctorale - 18.000 lei, sprijin financiar acordat în vederea participării la conferințe
internaționale -1.248 lei, taxe judiciare de timbru – 1.130 lei și cheltuieli poștale – 10,92 lei),
pe parcursul unui an, fără acumularea de dobânzi suplimentare,
Având în vedere Referatul DJCA nr. 4692/24.08.2021, prin care a fost evidențiată situația
actuală a debitului ce face obiectul dosarului de instanță nr. 7364/300/2021, care se află pe rolul
Judecătoriei Sectorului 2 București, privind pe debitoarea XXXX,
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. Se aprobă solicitarea debitoarei XXXX privind încheierea unei convenții pentru plata
debitului în cuantum de 20.388,92 lei, fără acumularea de dobânzi suplimentare, în următoarele
condiții:
-tranșa I – 30.11.2021 – 5.388,92 lei;
-tranșa II – 15.02.2022 – 5000 lei;
-tranșa III -15.04.2022 – 5000 lei;
-tranșa IV-15.06.2022-5.000 lei;
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 2 București, renunțând la
solicitarea de dobânzi penalizatoare și la cheltuielile de judecată, sub condiția încheierii
convenției de esalonare a plătii.
Art. 3. DJCA va duce la îndeplinire măsurile cuprinse în prezenta Hotărâre.
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