
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea procedurii de evaluare pentru stabiIirea ordinii de

prioritate in solutionarea cererilor m vederea inchirierii unui
spatiu pentru sediu catre asociatii si fundatii,

constituite m baza O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.52.207/15 decembrie 2021 al
d-lui Davidescu Florin-Liviu - consilier local, prin care propune aprobarea
procedurii de evaluare pentru stabiIirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor
in vederea inchirierii unui spatiu pentru sediu catre asociatii si fundatii, constituite
in baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

Tinand seama de:
- raportul nr.52.300/16 decembrie 2021, intocmit de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.52.391/16 decembrie 2021, intocmit de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.52.392/16 decembrie 2021, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, finan$e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, s.a.m.d;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si
turism;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.52.393/16 decembrie 2021;

.̂

In conformitate cu prevederile:
- art.49, alin.(l), lit."a", alin.(2) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si

fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."c", lit."d", alin.(6), lit."a" si lit."b" din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In temeiul art.l96, alin. (1), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Se aproba procedura de evaluare pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor in vederea inchirierii unui spatiu pentru sediu
catre asociatii si fundatii, constituite in baza O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii
si fundatii, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.(l) - Se desemneaza in comisia de analiza a solicitarilor, in calitate de
membrii, urmatorii consilieri locali :

- dl. Davidescu Florin - Liviu - consilier local - membru titular;
- dl. Cretu Valentin - Mihai - consilier local - membru supleant.

(2) - Din componenta comisiei de analiza a solicitarilor fac parte si:
- 2 reprezentanti din aparatul de specialitate al Primarului, in

calitate de membri titulari;
- 2 reprezentanti din aparatul de specialitate al Primarului, in

calitate de membri supleanti.
(3) - Secretariatul Comisiei de analiza va fi asigurat de catre unul din

membrii comisiei, desemnati din reprezentantii aparatului de specialitate al
Primarului.

(4) - Comisia de analiza se constituie prin dispozitia Primarului si
functioneaza in prezenta ajumatate plus unu din numarul membrilor acesteia.

(5) - Comisia adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art.3.(l) - Se desemneaza in comisia de solutionare a contestatiior, in calitate

de membrii, urmatorii consilieri locali:
- d-na Gheorghe Roxana - Elena - consilier local - membru titular;
- d-na Lupu Livia - Rodica - consilier local - membru supleant.

(2) - Din componenta comisiei de solutionare a contestatiilor fac parte
si:

- 2 reprezentanti din aparatul de specialitate al Primarului, in
calitate de membrii titulari;

- 2 reprezentanti din aparatul de specialitate al Primarului, in
calitate de membrii supleanti.

(3) - Secretariatul Comisiei de solutionare a contestatiilor va fi asigurat
de catre unul din membrii comisiei, desemnati din reprezentantii aparatului de
specialitate al Primarului.

(4) - Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin dispozitia
Primarului si functioneaza in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor
acesteia.

(5) - Comisia adopta hotararile cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Art.4. - Inchirierea spatiului se aproba prin hotararea Consiliul Local, in

baza rezultatului selectiei desfa^surata de Comisia de analiza, mentionat in lista
defmitiva cuprinzand ordinea de prioritate.

Art.5. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directieijuridice;



Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
Membrilor Comisiei de analiza si Comisiei de solutionare a
contestatiilor.

Pre$edinte de
Consilier,

Zagan Horatiu - Teodor

Contrasemneaza
Secrotar>General,

Moldovfcanu Elena
' JI

Campina, 23 decembrie 2021
Nr. 196



ANEXA
la H.C.L. nr.l96/23 decembrie 2021

Presedinte de sedinta,
Consiilier,

Zagan Horafiu - Teodor

PROCEDURA DE EVALUA#E PENTRU STABILIREA
ORDINII DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR

IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI SPATIU PENTRU SEDIU
CATRE ASOCIATH SI FUNDATII, CONSTITUITE IN BAZA
O.G. NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII

I. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SI IERARHIZARE PENTRU
STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE iN SOLUTIONAREA
CERERILOR IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI SPATIU PENTRU SEDIU
CATRE ASOCIATII SI FUNDATII, CONSTITUITE IN BAZA O.G. NR.
26/2000

1. Criterii de eligibilitate

Pentru a participa la procedura de evaluare solicitantul trebuie sa fie o
asociatie sau fundatie constituita in baza O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, care face dovada ca:

a) are sediul pe raza Municipiului Campina;
b) nu se afla in litigiu cu unitatea administrativ-teritoriala Municipiul

Campina si/ sau autoritatile administratiei publice locale;
c) nu inregistreaza obligatii de plata catre bugetul local al Municipiului

Campina si bugetul de stat;
d) nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare;
e) nu detine in folosinta un alt spatiu proprietatea Municipiului Campina;
e) nu detine in proprietate un imobil.
Documente obligatorii pentru constituirea dosarului de evaluare in

solutionarea cererilor pentru inchirierea unui spatiu, cu destinatia de sediu, catre
asociatii si fundatii, constituite in baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii:

Tipul documentului

Cererea de solicitare a unui spatiu
Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor - copie sau Incheierea prin care s-a dispus
inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor-copie
Actul constitutiv si Statutul Asociatiei-copie
Hotararea judecatoreasca de infiintare-copie
Adeverinta ca nu se afla in litigiu cu unitatea
administrativ-teritoriala Municipiul Campina si/sau

Rezultatul
verificarii

DA NU

Observatii



autoritatile administratiei publice locale
Certificat fiscal eliberat de Directia economica din
cadrul Primariei Municipiului Campina
Certificat fiscal eliberat de ANAF
Declaratia ca nu se afla in procedura de dizolvare sau
lichidare
Declaratia ca nu detine in folosinta un alt spatiu
proprietatea Municipiului Campina
Declaratia ca nu detine m proprietate un imobil
Certificat de identitate sportiva

2. Criterii de ierarhizare

Denumire criteriu

Oportunitatea atribuirii unui imobil - se va prezenta
un plan de lucrari de amenajare si sume estimate
pentru realizarea acestora
Durata de functionare a solicitantului, pana la
momentul depunerii cererii
1 . durata de la 0-3 ani - 3 puncte
2. durata de la 3-10 ani - 7 puncte
3. durata mai mare de 10 ani - 10 puncte
Vechimea cererii
1 . vechime cuprinsa intre 0-2 ani - 5 puncte
2. vechime mai mare de 2 ani - 10 puncte
Numar membri
1 . pana la 1 5 persoane - 5 puncte
2. peste 15 persoane - 10 puncte
Acord de asociere/parteneriat cu o institutie publica
1. da - 15 puncte
2. nu - O puncte
Situatia locativa actuala
l.fara spatiu -10 puncte
2. spatiu detinut de la alt proprietar decat Municipiul
Campina - 5 puncte
TOTAL

Punctaj
maxim

20

20

15

15

15

15

100

Punctaj
acordat

* Pentru acordarea punctajeIor aferente criteriilor de ierarhizare, solicitantii vor
depune documente/decIaratii pe propria raspundere.



II. PROCEDURA DE CONSTITUIRE A DOSARELOR, DE ACORDARE A
PUNCTAJELOR AFERENTE CRITERIILOR SI DE INTOCMIRE A
ORDINII DE PRIORITATE

Cu ocazia inregistrarii la sediul Primariei Municipiului Campina a unei cereri
de acordare spatiu pentru sediu asociatie sau fundatie constituitain baza O.G.
nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, autoritatea executiva identifica spatiile
disponibile m vederea aprobarii inchirierii acestora cu destinatia de sediu asociatie
sau fundatie, prin hotarare adoptata de Consiliul Local. De la data intrarii in vigoare
a hotararii se stabileste un termen de 30 de zile pentru depuneri cereri de acordare
spatiu pentru sediu si documente aferente, autoritatea executiva publicand un anunt
in acest sens.

Selectionarea si evaluarea solicitantilor, conform documentelor prezentate se
face de catre Comisia de analiza, constituita prin dispozitia Primarului si are loc in
termen de maxim 10 de zile calculat de la termenul limita de depunere a cererilor si
documentelor.

Dosarele nu vor fi analizate, in cazul in care, ca urmare a verificarii, rezulta
faptul ca nu sunt complete, in sensul in care nu au fost depuse toate documentele
obligatorii prevazute in prezenta hotarare (de la cap. I, punctul 1 - Criterii de
eligibilitate din Anexa).

Solicitantii cu dosare incomplete, care se afla in situatia mai sus mentionata,
nu li se vor aplica criteriile de ierarhizare si punctajele prevazute in prezenta
hotarare in vederea intocmirii ordinii de prioritate pentru atribuirea unui spatiu
pentru sediu.

Dupa analiza documentelor in baza criteriilor, se vor acorda punctajele
aferente acestora, pentru fiecare solicitant in parte. La acordareapunctajuluipentru
criteriul "vechimea cererii"se va avea in vedere cererea initiala.

r*.

In baza punctajului final se va stabili ordinea solicitantilor cu drept de
atribuire a unui spatiu pentru sediu, intocmindu-se lista cu ordinea de prioritate
cuprinzand numele si prenumele solicitantilor in ordinea descrescatoare a
punctajelor acordate.

In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor f i departajati in
functie de data cererii in ordinea vechimii(zi/luna/an).

Lista cuprinzand ordinea de prioritate in acordarea unui spatiu pentru sediu
va fi facuta publica prin afisare la sediul/site-ul Primariei Municipiului Campina.

In termen de 5 zile calendaristice de la data afisarii listei cuprinzand ordinea
de prioritate, se pot depune contestatii la registratura Primariei Municipiului
Campina, in intervalul programului de lucru al acesteia.

Contestatia va cuprinde datele de identificare ale celui care contesta si ale
celui contestat si actele si faptele contestate si se solutioneaza de comisia prevazuta
la art.3 din prezenta hotarare.

Proba actelor si faptelor contestate cade in sarcina celui care contesta.
Lista defmitiva cuprinzand ordinea de prioritate se supune aprobarii

Consiliului Local.
Dupa aprobarea listei, aceasta va fi facuta publica prin afisare la sediul/site-ul

Primariei Municipiului Campina iar contractele de inchiriere vor fi incheiate in
ordinea stabilita prin lista, in functie de spatiile disponibile aprobate inchirierii cu
aceasta destinatie.


