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MINISTERULJUSTITIEI

Pe rol fiind solutionarea cererii formulate de petenta FEDERATIA
PROPRIETARILOR
DE' P.ADURl SI P.ASUNI DIN ROMANIA- NOST'RA
SILVA- CU SEDIUL LA SFANTA M.AN.ASTIRE COZIA- orasul Calimanesti,
str. Calea lui Traian, nr. 816, judetul Valcea, privind acordarea personalitatii
juridice.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns, avocat Bogdan loan
Tudor Todoran pentru petenta, care precizeaza ca, a fost imputernicit prin statut sa
reprezinte federatia in prezenta cauza,
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Avocat Bogdan loan Tudor Todoran din partea petentei, depune la dosar
Acoru1 nr. 614 din 18 ianuarie 2012, emis de Secretariatul General al Guvemului,
referitor la folosirea denumirii federatiei; dovada capitalului social, constand in
extrasul de cont din 18 ianuarie 2012 emis de Banca Transilvania; copii de pe
cartile de identitate ale membrilor Consiliului Reprezentantilor; dovada sediuluicontract de comodat incheiat intre Federatia Proprietarilor de Paduri si Pasuni din
Romania- NOSTRA SILVA si SFANT A M.AN.ASTIRE COZIA.
In conformitate cu prevederile art. 1591 alin. 4 Cod de procedura civila,
tribunalul pune in discutie competenta de solutionare a cauzei.
Reprezentantul petentei precizeaza ca, federatia s-a constituit in baza OG nr.
26/2000. In raport de obiectul cererii si sediul petentei, situat pe raza judetului
Valcea, potrivit art. 35 alin. 3 din aceasta ordonanta, competenta materiala si
teritoriala apartine Tribunalului Valcea.
Instanta, verificand din oficiu competenta, conform prevederilor art. 1591
alin. 4 Cod de procedura civila, stabileste ca Tribunalul Valcea este instanta
competenta material si teritorial sa solutioneze prezenta cerere, potrivit
dispozitiilor art. 35 alin. 3 din OG nr. 26/2000.
Reprezentantul petentei precizeaza di nu are cereri prealabile de formulat,
precizari in raport de care, tribunalul constata cererea in stare de judecata si acorda
cuvantul pe fond.
Pe fondul cauzei, reprezentantul petentei solicita admiterea cererii, potrivit
motivelor formulate in scris, in sensul sa se dispuna acordarea personalitatii
juridice "Federatiei Proprietarilor de Paduri si Pasuni din Romania- NOSTRA
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SILVA" si inregistrarea
Tribunalul valcea.
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acestei federatii in Registrul Federatiilor de pe langa
INSTANTA
'
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"'-<Y ,?,-o/eliberand,constata urmatoarele:

~:Prin
cererea inregistrata la nr. 264/9012012, petenta Federatia proprietarilor
de Paduri si Pasuni din Romania - Nostra Silva, reprezentanta de Bogdan Ion
Tudor, in calitate de presedinte, a solicitat acordarea personalitatii juridice a
federatiei petente, inregistrarea acesteia in registrul special tinut la sediul
Tribunalului Valcea,
Cererea a fost insotita de urmatoarele inscrisuri: statutul federatiei, actul
constitutiv, procesul verbal intocmit cu ocazia sedintei de constituire din 10
decembrie 2011, dovada disponibilitatii denumirii. Ulterior, au fost depuse la
dosar si alte inscrisuri privind sediul si capitalul social ale federatiei, pre cum si
acordul Secretariatului General al Guvernului referitor la utilizarea in denumirea
federatiei a cuvantului "Romania".
Cererea a fost legal timbrata, potrivit chitantei de la fila 153 din dosar.
In sedinta publica din 19 ianuarie 2012, tribunalul a pus in discutie
competenta de solutionare a cererii.
Cu privire la acest aspect, asupra caruia instanta este obligata sa se
pronunte, potrivit art. 159 alin. 4 din Codul de procedura civila, tribunalul retine
ca potrivit art. 35 alin. 3 din O.G. nr. 2612000, cererea de inscriere a unei federatii
constituite sub imperiul acestui act nonnativ este de competenta tribunalului in a
carui raza teritoriala i~i are sediul federatia supusa inscrierii.
Fiind investit cu 0 cererea de inscriere a unei federatii
, al carui sediul se afla
in orasul Calimanesti, judetul Valcea, adica in raza tribunalului, tribunalul
constata ca este competent din punct de vedere material ~i teritorial sa solutioneze
prezenta cerere de inscriere.
Analizand cererea in raport de inscrisurile anexate si de dispozitiile art. 35
alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, potrivit carora federatiile dobandesc personalitate
juridica potrivit regulilor de la asociatii, cu exceptiile prevazute in capitolul
referitor la federatii, tribunalul apreciaza ca sunt indeplinite cerintele legale
pentru inscriere, pentru urmatoarele considerente.
Potrivit art. 8 alin. 2 si 3 din ordonanta, la solutionarea cererii de inscriere,
instanta verifica legalitatea cererii de inscriere si a respectarii prevederilor art. 7
alin. 3.
Potrivit art. 7 alin. 1 si 2 din ordonanta, cererea de inscriere se formuleaza
de persoana imputernicita prin actul constitutiv care trebuie sa contina mentiunea
expresa referitore la acest aspect si trebuie sa fie insotita de urmatoarele
documente: actul constitutiv, statutul, dovezi referitoare la sediu ~i la capitalul
social si dovada disponibilitatii denumirii.
Articolul 6 alin. 1 si 2 dispune cu privire la anumite conditii de forma
(autentica sau atestata de avocat) si de fond (in privinta continutului) statutului ~i
actului constitutiv.
In speta, tribunalul constata ca sunt indeplinite cerintele legale expuse mai
sus, in sensul ca statutul ~i actul constitutiv atestate de avocat contin elementele
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obligatorii prevazute de art. 6 alin. 2 referitoare la datele de identificare a
membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul/ s~m-;s~\ijuL~
acestora;
exprimarea vointei de asociere si precizarea scopul~i "Ibio~"s;~
denumirea asociatiei; sediul asociatiei; durata de functionare a as6Icrafi-eF:~pe~/
termen determinat, cu indicarea express a termenului, sau, dupa caz, <Y~~)'.
nedeterminat; patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de
eel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este
alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.componenta nominala a
celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei; persoana
sau, dupa caz, persoane1e imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a
personalitatii juridice; semnaturile membrilor asociati (pentru actul constitutiv) si
precizarea scopu1ui si a obiectivelor asociatiei; modul de dobandire si de pierdere
a calitatii de asociat; drepturi1e si obligatiile asociatilor; categoriile de resurse
patrimoniale ale asociatiei; atributiile organelor de conducere, administrare si
control ale asociatiei;
destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu
respectarea dispozitiilor art. 60.. In privinta datelor de identificare a membrilor
federatiei, tribunalul constata ca acestea rezulta din tabelul care face corp comun
cu actul constitutiv, potrivit mentiunilor din acest act.
De asemenea, tribunalul retine ca la fila 2 din dosar a fost depusa dovada
disponibilitatii denumirii emisa de Ministerul Justitiei, iar la fila 156 din dosar a
fost depus acordul nr. 20/61412012 emis de Secretariatul General al Guvernului
privind utilizarea in denumirea federatiei a termenului "Romania".
In conformitate cu art. 7 alin.'2
din O.G. nr. 26/2000, la dosar au fost
depuse contractul de comodat incheiat intre petenta si Sfanta Manastire Cozia cu
privire la spatiul inscris in actele de constituire drept sediu al federatiei, pre cum si
titlul de proprietate emis comodantului, extrasul de cont privind capitalul social si
copiile cartilor de identitate ale membrilor organului de conducere al federatiei.
Fata de prevederile art. 36 alin. 1 din ordonanta potrivit carora federatia
dobandeste persona1itate juridica din momentul inscrierii sale in registrul special
si fata de considerentele anterioare, tribunalu1 va admite cererea de inscriere si va
acorda personalitate juridica federatiei prin inscrierea acesteia in registrul special.
Potrivit art. 8 alin. 3 din ordonanta, se va dispune comunicarea prezentei
incheieri cu mentionarea numarului de inscriere din registru1 special, organului
fiscal in a carui raza teritoriala i~i are sediu1 federatie, pentru evidenta fiscala.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE
Stabileste competenta materiala si teritoriala in favoarea Tribunalului
Valcea.
Admite cererea formulata de petenta FEDERA TIA PROPRIETARILOR
DE pADURI Sl PA.SUNI DIN ROMANIA- NOSTRA ~nLVA- CU SEDIUL LA
SFANTA MANA.STIRE COZIA- orasul Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.
816, judetul Valcea, prin reprezentant Bogdan loan Tudor Todoran.
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f~i~~~o;a;a~ personalitate

juridica" FEDERATIEI PROPRIET~RILOR. DE
A$UNI DIN ROMANIA- NOSTRA SILVA, prm inscrierea
a6estWa!~n~gistrul federatiilor tinut la grefa Tribunalului Va1cea.
~
"
ne comunicarea incheierii organului fiscal prevazut de art. 8 alin. 3
din OG nr. 26/2000.
Cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare,
Pronuntata in sedinta publica, astazi 19 ianuarie 2012, la sediul
Tribunalului Valcea- Sectia
, civila.
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