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 R O M Â N I A  

J U D E Ț U L  B A C Ă U  

M U N I C I P I U L  O N E Ș T I  

P R I M A R   

  Nr. 12073 din 22.02.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

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, 

  Ținând cont de modificările legislative intervenite,  în vederea aplicării prevederilor 

O.G. nr. 26/2000, propunem spre analiza și aprobarea Consiliului Local, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea procedurilor de evaluare a organizațiilor non-guvernamentale, 

constituite în temeiul Ordonanței de Guvern 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. 

  Astfel, în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, cu privire la 

asociaţii şi fundaţi, autorităţile administraţiei publice locale au obligația de a întocmi liste 

de prioritate pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință. Listele 

de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod explicit 

criteriile folosite. Autorităţile au obligaţia de a face publice aceste proceduri înainte de 

utilizarea lor. 

  Ținând seama de cele precizate și pentru o bună desfășurare a activității comisiei 

mixte, în condițiile reglementate de actuală legislație în domeniu, propunem aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare în forma prezentată. 

 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. 

   

 

P R I M A R  

Victor Laurențiu Neghină 

 

 


