ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT 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
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în data de
______ 2022;
Având în vedere Referatul de aprobare nr.7374/02.02.2022 al Primarului municipiului
Onești – Neghină Victor Laurențiu, Raportul de specialitate nr.7375/02.02.2022 al Serviciului
patrimoniu imobiliar din cadrul Direcției patrimoniu, Avizul Comisia de studii şi prognoze
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat,
servicii publice şi comerţ și al Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libetăţilor cetăţenilor şi disciplineiși Anunțul de consultare
publică nr.10773/16.02.2022;
În baza prevederilor art.49, alin.(1), lit.a) și alin.(2) din Ordonanța de Guvern
nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de rezultatul votului secret pentru alegerea reprezentanților Consiliului
Local Onești în Comisia mixtă pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație decât cea de
locuință organizațiilor non-guvernamentale;
În temeiul dispozițiilor art.108, lit.e), art. 129 alin. (2) lit. c) şi d), art. 129 alin. (6) lit.
a), art. 129 alin. (7) lit. a), d), e), f) ale art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de Gevern nr. 57/2019 cu modificările și completările uletrioare
PROPUNE
Art.1 – Se aprobă componența Comisiei mixte pentru atribuirea spațiilor cu altă
destinație decât aceea de locuință, astfel:
Președinte: Jilcu Adrian – viceprimar;
Membri: - ____________ - consilier local;
- _______________ - consilier local;
- _______________ - consilier local;
- Dascălu Angelica – consilier în cadrul compartimentului SSM și Protecție civilă;
- Chiriac Robert Ionuț – Director executiv, Direcția juridică
- Mihăilă Gheorghe – Director, Direcția administrativă.
Secretar: Ardeleanu Anamaria – Serviciul patrimoniu imobiliar
Art.2 – Se aprobă procedura de evaluare a organizațiilor non-guvernamentale
constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii pe lista de priorității pentru
atribuirea unui spațiu pentru sediu sau alte activități, conform Anexei nr.1, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei mixte pentru
atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, conform Anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4 – Se împuternicește Comisia mixtă pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație
decât aceea de locuință să procedeze la evaluarea organizațiilor non-guvernamentale
solicitante, în vederea înscrierii pe lista de priorități pentru atribuirea unui spațiu pentru sediu
sau alte activități, respectiv la întocmirea listei anuale de priorități, potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.5 – Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.
Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii se însărcinează
primarul municipiului Onești prin Serviciul patrimoniu imobiliar din cadrul Direcției
patrimoniu..
Art.7 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică și va fi comunicată, prin
grija secretarului municipiului:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti;
- Direcției Patrimoniu – Serviciul patrimoniu imobiliar;
- persoanelor prevăzute la art.1.

INIȚIATOR
Primarul Municipiului Onești,
Neghină Victor Laurențiu

Avizează,
Secretarul general al municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu

2

