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CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE
privind includerea în lista de priorităţi, în vederea atribuirii unor spaţii cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, a organizaţiilor non-guvernamentale constituite
în baza O.G. nr.26/2000, destinate sediului sau activităţilor acestora
I.
Obiectivele procedurii
Obiectivele 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.
II.
Criterii generale
1. 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.
2. 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.
III. Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile persoanele juridice constituite în baza Ordonanţei Guvernului
nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc următoarele
criterii:
1. Nu se află în litigiul cu autoritatea locală;
2. Nu înregistrează obligaţii de plată restante către bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat şi bugetul local;
3. Nu se află în procedură de dizolvare, faliment sau lichidare;
4. Nu beneficiază sau nu au beneficiat de un alt spațiu aparţinând proprietăţii publice

sau private a municipiului Oneşti, cu excepţia celor a căror raporturi de locaţiune
au fost întrerupte din alte considerente decât din culpa lor:
5. Nu deţin în proprietate un imobil.
IV. CRITERII DE SELECŢIE
Domeniile utilizate în criteriile de selecţie sunt:
a.
cultură şi arte;
b.
educaţie şi învăţământ;
c.
sportul;
d.
tineretul;
e.
social şi caritabil;
f.
protecţi mediului;
g.
protecţia animalelor;
h.
culte religioase;
i.
sănătate
V. Anual, pentru asociaţiile şi fundaţiile nou înfiinţate se va aloca 10% din
disponibilul spaţiilor având această destinaţie.
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