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S-a cerut atestarea prezentului înscris: 
 
 
 
 
 

ACT CONSTITUTIV 
al 

ASOCIAȚIEI „Conte CHARLES de HILLERIN”  
 
 
În numele membrilor familiei de Hillerin,  
Noi, 

CHRISTIAN EMANOEL de HILLERIN, cetățean german, născut la data de 24.12.1948 în 
Mun. București, domiciliat în Germania, Olching-München, Ferdinandstr. 58, cu rezidința în 
Jud. Bacău, Sat Blăgești, posesor al Pașaportului nr. 951443384, eliberat de autoritățile 
germane la data de 14.04.2004, CNP 7481224400029, în calitate de fondator 

PIERRE-JOSEPH de HILLERIN, cetățean roman, născut la data de 05.09.1949 în Mun. 
București, sector 4, domiciliat în București, sector 2, str. Logofătul Luca Stroici nr. 17-19, 
identificat cu CI seria RR nr.915531, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 06.04.2012, 
CNP 1490905400129, în calitate de cofondator 

VICTOR HILLERIN, cetățean roman, născut la data de 08.05.1954 în Mun. București, 
sector 5, domiciliat în Mun. București, sector 2, sos. Stefan cel Mare nr. 56, bl.38, sc. A, 
et.4, ap.15, identificat cu CI seria RR nr. 922525, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 
20.04.2012, CNP:1540508400128, în calitate de cofondator 

ANNA-MIHAELA HILLERIN, cetățean roman, născută la data de 11.06.1978 în Mun. 
București, sector 8, domiciliată în București, sector 1, Int. Dridu nr. 3, bl. M3, sc.C, et.1, 
ap.45, identificată cu CI seria RT nr. 835076, eliberată de SPCEP sector 1, la data de 
09.12.2012, CNP 2780611416019, în calitate de cofondator 

EUGENE HENRI HILLERIN, cetățean roman, născut la data de 14.07.1943 în Mun. 
București, sector 2, domiciliat în București, Aleea Callatis, nr.4, bl. A16, sc.A, ap.1, sector 6 
identificat cu CI seria RR, nr.862495/09.12.2011,eliberată de SPCEP sector 6, CNP 
1430714400096, în calitate de cofondator 

în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel 
cum a fost  modificată şi completată prin Legea 246/2005, am hotărât constituirea unei 
asociaţii astfel: 

 
A) Denumirea asociaţiei este ASOCIATIA „Conte CHARLES de HILLERIN”, denumire 
rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 124524 din data de 23.04.2013 
eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul Relaţii cu Publicul şi Cooperare cu ONG. 

 
B) Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN” este persoană juridică de drept privat, fără 
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scop patrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei nr. 26/2000 astfel cum a 
fost  modificată şi completată prin Legea 246/2005,  
 
C) Scopul asociaţiei este păstrarea și consolidarea identității familiilor aristocratice, în 
special concentrarea activităților socio-culturale ale membrilor în jurul unui titlu comun sub 
tutela și pentru afirmarea numelui „de Hillerin”. 
 
D) Sediul Asociaţiei „Conte CHARLES de HILLERIN” este în București, sector 2, str. 
Ghe. Palade nr. 7-9. 
 
E) Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN” se constituie pe durată nelimitată. 
 
F) Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei „Conte CHARLES de HILLERIN” este 
format din activul iniţial al Asociaţiei, alcătuit din aportul în bani al fondatorului în valoare 
totală de 1.000 lei. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu 
legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea 
obiectivelor ei. 
 
G) Activitatea asociaţiei se va desfăşura în conformitate cu prevederile statutului aprobat și 
semnat de asociaţii fondatori. 
 
H) Componenta nominală ale celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale 
asociaţiei: 
 

1. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
asociaţilor; 

2. CONSILIUL DIRECTOR este alcătuit din: 
- Preşedinte:  CHRISTIAN EMANOEL de HILLERIN 
- Vicepreședinte:  PIERRE-JOSEPH de HILLERIN 
- Secretar 1:  VICTOR HILLERIN 
- Secretar 2: ANNA-MIHAELA HILLERIN 
3. ORGANUL DE CONTROL este la momentul înființarii asociației 
  EUGENE HENRI HILLERIN 
 

 
Noi, CHRISTIAN EMANOEL de HILLERIN,  PIERRE-JOSEPH de HILLERIN, VICTOR 
HILLERIN, ANNA-MIHAELA HILLERIN, EUGENE HENRI de HILLERIN în calitate de 
asociaţi fondatori, împuternicim pe Metehoiu Irina, cetățean roman, domiciliată în 
București, bd. Dimitrie Cantemir nr.4, bl.3C, sc.A, ap.23, posesoarea actului de identitate 
CI, seria RR, nr. 819671, eliberat de SPCEP Sector 4 la data de 29.09.2011, cod numeric 
personal 2800927033347 și pe Antonia Enache cetățean roman, domiciliată în București, 
sector 6, str. Peștera Dâmbovicioara, nr.2, bl. M12, sc.2,  ap.47, posesoare a CI seria DP 
nr. 129047 eliberat de INEP, la data de 29.04.2008, CNP 2780729463029, pentru a efectua 
demersurile necesare în vederea obținerii dovezii eliberate de Ministerul Justiției privind 
disponibilitatea denumirii Asociației, precum și pentru ca în numele nostru și pentru noi să 
desfașoare procedura de dobândire a personalității juridice, înscrierea Asociației în Registrul 
asociațiilor si fundațiilor, obținerea avizelor necesare, depunerea patrimoniului asociației, 
deschiderea contului bancar al asociației, obținerea cazierelor fiscale ale asociaților, precum 
și să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutului Asociației, 
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modificări impuse de instanța judecătorească competentă, semnăturile acestora fiindu-ne 
pe deplin opozabile. 
 
 
Fondator 
CHRISTIAN EMANOEL de HILLERIN 
 
 
Cofondatori 
PIERRE-JOSEPH de HILLERIN 
 
VICTOR HILLERIN 
 
ANNA-MIHAELA HILLERIN 
 
EUGENE HENRI HILLERIN 
 
 
Prezentul act a fost redactat și dactilografiat azi, ---------, la sediul Cabinet de Avocat „Irina 
Metehoiu”, în 7 (șapte) exemplare, dintre care 6 ( șase) exemplare s-au eliberat părților, iar 
un exemplar s-a oprit spre păstrare la arhiva cabinetului. 


