
 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE 

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE PRIVIND ACCESUL LA LISTA DE 

PRIORITĂŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI IMOBIL ASOCIAŢIILOR ŞI 

FUNDAŢIILOR DESTINAT SEDIULUI ACESTORA 

 

1. Sunt eligibile următoarele categorii de persoane juridice: 

 a) Asociaţiile constitute în baza Ordonanţei 26/2000, actualizată. 

 b) Fundaţiile constitute în baza Ordonanţei 26/2000, actualizată. 

2. Asociaţiile/fundaţiile care nu se află în litigiu cu autoritatea locală. 

3. Asociaţiile/fundaţiile care nu înregistrează obligaţii de plată către impozitele şi 

taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat. 

4.  Asociaţiile/fundaţiile care nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare. 

5. Asociaţiile/fundaţiile care nu beneficiază şi nu au beneficiat de un alt imobil 

aparţinând autorităţii locale,cu excepţia celor a căror raport de locaţiune a fost 

întrerupt din alte considerente decât din culpa lor. 

6. Asociaţiile/fundaţiile care nu deţin în proprietate un imobil. 

 

Nu pot beneficia de prevederile art. 49 din Ordonanţa 26/2000, actualizată, 

asociaţiile şi fundaţiile care: 

1. se află în litigiu cu autoritatea locală. 

2. înregistrează obligaţii de plată către impozitele şi taxele către stat, precum şi 

contribuţiile către asigurările sociale de stat. 

3.  se află în procedură de dizolvare sau lichidare. 

4. beneficiază sau au beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale. 

5.  deţin în proprietate un imobil. 

 

II. CRITERII DE SELECŢIE PRIVIND ÎNSCRIEREA PE LISTA DE 

PRIORITĂŢI ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI IMOBIL ASOCIAŢIILOR ŞI 

FUNDAŢIILOR DESTINAT SEDIULUI ACESTORA 

 

1. Linii prioritare: asociaţiile şi fundaţiile care au ca scopuri şi obiective: 

promovarea culturală, artistică, în domeniul învăţământului, promovarea sportului etc. 



2.     

GRILA DE EVALUARE 

Denumirea asociaţiei/fundaţiei 

solicitante............................................................................................... 

Adresa...............................................................................................................................

....................... 

Preşedinte/Persoana de 

contact................................................................................................................ 

Date de identificare: CUI..................., înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor 

sub nr. .............. 

Scop şi 

obiectiv:.............................................................................................................................

.......... 

ETAPA I 

Verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei. 

Nr./data înregistrare Primăria municipiului Cluj-

Napoca:...................................................................... 

Rezultatul etapei I (se bifează): 

Documentaţia a fost depusă în termenul legal,  

Procesul de evaluare continuă       

      8 

Documentaţia nu a fost depusă în termenul legal,  

Procesul de evaluare este sistat       

     8 

Membrii comisiei (numele şi prenumele) Semnătura Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 

ETAPA II 

Verificarea documentaţiei de solicitare a unui imobil pentru sediu 

Tipul documentului Rezultatul verificării Observaţii* 

DA     NU  

Cererea de solicitare a unui imobil pentru sediu    

Raportul privind activitatea asociaţiei/fundaţiei 

raportat la scopul şi obiectivul acesteia, în 

ultimele ........luni/ani  

   

Dovada dobândirii personalităţii juridice    

Actul constitutiv şi statutul asociaţiei/fundaţiei     

Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la Direcţia 

Generală a finanţelor publice Cluj  

   

Balanţa de verificare la data de .......    

Declaraţia că nu se află în litigiu cu autoritatea 

locală 

   

Certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Cluj 

   

Certificat fiscal eliberat de Direcţia de taxe şi 

impozite locale din cadrul Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca 

   

Declaraţie că nu se află în procedură de 

dizolvare sau lichidare  

   

Declaraţie că nu deţine în proprietate un imobil    

*Se completează pentru rezultatul NU, respectiv se elimină asociaţia/fundaţia care nu 

a depus unul dintre documente. 

 Rezultatul etapei: 

Documentaţia este completă, procesul de evaluare continuă   

    

Documentaţia este incompletă; procesul de evaluare este sistat   

   



Membrii comisiei (numele şi prenumele) Semnătura Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

  Etapa III 

 Verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de eligibilitate 

Condiţia Documentul analizat Rezultatul 

verificării 

Observaţii* 

DA NU 

Este persoană juridică română 

de drept privat fără scop 

patrimonial, constituită în baza 

O.G. nr. 26/2000 

Certificatul de înscriere în 

Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 

   

Hotărârea judecătorească de 

înfiinţare  

   

Actul constitutiv şi statutul    

 

 

Nu se află în litigiu cu 

autoritatea locală 

Declaraţia reprezentantului legal     

Nu înregistrează obligaţii de 

plată către impozitele şi taxele 

către stat, precum şi 

Certificat fiscal eliberat Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice 

Cluj 

   



contribuţiile către asigurările 

sociale de stat 

Certificat fiscal eliberat de 

Direcţia de taxe şi impozite 

locale din cadrul Primăriei 

municipiului Cluj-Napoca 

Nu beneficiază şi nu au 

beneficiat de un alt imobil 

aparţinând autorităţii locale,cu 

excepţia celor a căror raport de 

locaţiune a fost întrerupt din alte 

considerente decât din culpa lor 

Declaraţia reprezentantului legal     

Nu se află în procedură de 

dizolvare sau lichidare 

Declaraţia reprezentantului legal 

şi al contabilului  

   

Nu deţine în proprietate un 

imobil 

Declaraţia reprezentantului legal    

*Se completează pentru rezultatul NU  

 Rezultatul etapei: 

Asociaţia/fundaţia îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare 

continuă                     

Asociaţia/fundaţia nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare este 

sistat                

Membrii comisiei (numele şi prenumele) Semnătura Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ETAPA IV: 

EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 



 

 Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Oportunitatea atribuirii unui imobil în raport cu liniile prioritare, raportat 

la scopul şi obiectivul asociaţiei/fundaţiei 

  

Experienţa asociaţiei/fundaţiei, respectiv durata de funcţionare a acesteia 

de la înfiinţare până la momentul depunerii cererii 

Se acordă următorul punctaj:  

Pentru asociaţia/fundaţia care funcţionează de peste 10 ani se acordă .... 

puncte 

Pentru asociaţia/fundaţia care funcţionează de o perioadă cuprinsă între 

5 şi9 ani se acordă ... puncte 

Pentru asociaţia/fundaţia care funcţionează de o perioadă cuprinsă între 

1 şi4 ani se acordă ... puncte 

Pentru asociaţia/fundaţia care funcţionează de o perioadă sub un an se 

acordă ... puncte 

 

  

Complexitatea proiectelor derulate de asociaţie/fundaţie în 

ultimele.......luni 

  

Scopul şi obiectivele asociaţiei/fundaţiei, raportat la identificarea 

acestora cu liniile prioritare 

     

 

 

 

  

   

 

Rezultatul etapei : 

TOTAL PUNCTAJ ACORDAT:          

Membrii comisiei (numele şi prenumele) Semnătura Data 

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


