
Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Consiliul de Administraţie 

 
 

Hotărârea nr. 412/10.09.2021 

Privind emiterea, de către ASE, a unei declarații notariale privind radierea sechestrului 

asigurător instituit asupra bunului imobil proprietatea exclusivă a dlui. Ristea Cristian 

 

Având în vedere cererea formulată de dl. Ristea Cristian prin avocat Marinescu Marcela, 

înregistrată la ASE sub nr. 8171/02.08.2021, prin care petentul solicită Academiei de Studii 

Economice din București emiterea unei declarații autentice privind acordul pentru radierea 

sechestrului asigurător notat în baza Ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 

1 București în Dosarul nr. 14517/P/2012, la data de 07.03.2013 în Cartea funciară a localității 

Domnești nr. 1098781 cu privire la imobilul teren în suprafață de 46.868 m.p., parcela 104/5/6, 

având număr cadastral 465/3, 

Luând în considerare Referatul DJCA nr. 4780/07.09.2021 în care a fost evidențiată situația 

actuală a creanțelor deținute de Academia de Studii Economice din București împotriva dnei 

Ristea Ioana și dlui Ristea Cristian,  

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 respinge cererea formulată de dl. Ristea Cristian prin avocat Marinescu Marcela, 

înregistrată la ASE sub nr. 8171/02.08.2021, privind emiterea unei declarații autentice privind 

acordul Academiei de Studii Economice din București pentru radierea sechestrului asigurător 

notat în baza Ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul 

nr. 14517/P/2012, la data de 07.03.2013 în Cartea funciară a localității Domnești nr. 1098781 cu 

privire la imobilul teren în suprafață de 46.868 m.p., parcela 104/5/6, având număr cadastral 

465/3. 

Art. 2. Decizia Consilului de administrație cu privire la solicitarea formulată de petent va fi 

comunicată dlui Ristea Cristian prin grija DJCA. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director - Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic, Elena GĂMAN 


