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MUNICIPIUL ONEȘTI 

DIRECȚIA PATRIMONIU 

Serviciul Patrimoniu imobiliar 

Nr. 12074 din 22.02.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea procedurilor de evaluare a organizațiilor non-

guvernamentale, constituite în temeiul O.G. nr. 26/2000, în vederea înscrierii pe lista de priorități 

pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea publică sau 

privată a Municipiului Onești 

 

Doamnelor și domnilor consilieri:  

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa de Guvern nr. 

26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare “Autorităţile 

administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe 

prin:   

   a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în 

condiţiile legii;   

   b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii 

necesare desfăşurării activităţii lor.”.  

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. c) şi d), art. 129 alin. (6) lit. a), art. 129 alin. (7) lit. a), 

d), e), f), i), ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Gevern nr. 57/2019 

În vederea aplicării prevederilor legislative, precum ca și urmare a unor modificări intervenite 

în rândul autorității deliberative a municipiului Onești, propunem constituirea unei Comisii mixte 

pentru atribuirea în folosință a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, în următoarea 

componență:  

Preşedinte: Jilcu Adrian – viceprimar; 

Membri: - _______________ – consilier local; 

- _____________ – consilier local; 

- _____________ – consilier local; 

- Dascălu Angelica – consilier în cadrul compartimentului SSM, PSI și Protecție 

civilă; 

- Chiriac Robert-Ionuţ – Director executiv – Direcția Juridică; 

- Mihăilă Gheorghe – Director - Direcţia Administrativă. 

Secretar: Ardeleanu Anamaria – Inspector în cadrul Serviciului Patrimoniu imobiliar  

 

Urmare a schimbărilor legislative intervenite la nivelul administrației locale prin apariția 

Codului administrativ, ce a fost aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019, coroborat cu 

reglementările OG 26/2000, propunem aprobarea Criteriilor de eligibilitate și selecție, ținând cont de 
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faptul că obiectivele procedurii sunt evaluarea și selecționarea persoanelor juridice constituite în baza 

Ordonanței de Urgență nr.26/2000, actualizată, care solicită atribuirea unui spațiu cu altă destinație 

decât aceea de locuință pentru sediu sau pentru desfășurarea activităților specifice. 

 

Vor avea acces la un spațiu cu ală destinație decât aceea de locuinţă, în vederea atribuirii, 

următoarele categorii de personae juridice: 

a) asociațiile – ce sunt este subiectul de drept privat constituit de trei sau mai multe 

persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, 

cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor 

colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial; ele sunt personae juridice de drept 

privat fără scop patrimonial; 

b) fundațiile – sunt subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza 

unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent 

şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi. 

Au acces la închirierea unui spațiu cu altă destinație, pe baza prezentelor criteria, în ordinea de 

prioritate aprobată de Consiliul Local Onești persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații care își au sediul, principal sau secundar, în 

municipiul Onești. 

Pentru o bună desfășurare a activității comisiei mixte și în condiții de legalitate, propunem 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ce va fi anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

Luând în considerare cele menţionate mai sus, precum şi de prevederile legale menţionate, 

considerăm că prezentul proiect îndeplineşte condiţiile de legalitate şi oportunitate, drept pentru care, 

înaintăm spre analiza şi aprobarea dvs. proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

            

DIRECTIA PATRIMONIU 

Serviciul Patrimoniu imobiliar 

Cons. Jur. Anca Munteanu 


