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REFERAT 

Privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a omisiei de analiza a 
cererilor de atribuire teren asociatiilor ,fundatiilor sau federatiilor constituite in baza 
OG.26/2000,a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate 

 
Ca  urmare  a  solicitarilor  adresate  Biroului Cladiri  cu  privire la punerea la  

dispozitie, in functie de posibilitati, a unor terenuri  pentru  asociatii, fundatii sau federatii,  se 
impune stabilirea cadrului organizatoric prin aprobarea unui Regulament de organizare si 
functionare a Comisiei de analiza a cererilor de atribuire teren asociatiilor ,fundatiilor sau 
federatiilor constituite in baza OG.26/2000,a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea 
ordinii de prioritate   

Avand in vedere prevederile art. 49 alin (1) a), b)si alin 2 din OG 26/2000: 
 “ (1) 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.”  : 
 (2)Autoritatile administratiei publice locale intocmesc liste de prioritate pentru atribuirea 
imobilelor prevazute la alin (1) 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus se impune stabilirea criteriilor de eligibilitate si 
selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui teren 
catre asociatii , fundatii sau federatii. 
 

PROPUNEM : 
 

1.Emiterea   unei   Hotărâri de   Consiliu   Local  prin  care  sa  se  aprobe Regulamentul 
de functionare si organizare a comisiei de analiza a cererilor de atribuire teren asociatiilor 
,fundatiilor sau federatiilor constituite in baza OG.26/2000, conform anexei nr. 1la hotarare, 

2. Aprobarea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de atribuire a unui teren catre asociatii , fundatii sau federatii constituite in 
baza OG 26/2000, conform anexei nr. 2 la hotărâre. 
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