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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea  

Asociației ”LUMINA”  ca fiind de utilitate publică 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare, o asociaţie 

sau fundaţie poate fi recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) desfăşoară activităţi în interes general sau al unor colectivităţi; 

b) funcţionează de cel puţin 3 ani și a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada 

unei activități neîntrerupte prin acțiuni semnificative; 

c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare 

semnificative prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său; 

d) deține un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat, corespunzător îndeplinirii 

scopului propus; 

e) face dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau 

asociații ori fundații din țară și din străinătate; 

f) face dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau 

prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din 

străinătate, care recomandă continuarea activității. 

 

În temeiul dispoziţiilor menţionate, Asociația LUMINA, persoană juridică de drept privat, fără scop 

lucrativ, înscrisă în registrul special al persoanelor juridice fără scop patrimonial ținut de Judecătoria 

Bacău cu nr.61/A/1999, cu sediul în Comănești, Str. Gării nr.19, județul Bacău, a solicitat 

Secretariatului General al Guvernului (SGG) recunoaşterea ca fiind de utilitate publică.  

Având în vedere faptul că  Asociația LUMINA desfăşoară, potrivit prevederilor statutare, activităţi de 

interes public comunitar și în sfera de competenţă a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), SGG a transmis spre soluționare solicitarea de recunoaştere a 

utilităţii publice către MMFPSPV, unde este înregistrată cu nr.33602/13.11.2014. 

Asociația are ca scop asigurarea unei protecții sociale adecvate și eficiente pentru anumite categorii de 

persoane defavorizate, în special copii orfani, abandonați, cu handicap, familii vulnerabile și bătrâni, 

în vederea îngrijirii și integrării acestora în viața socială în condiții corecte și decente. 

 

Asociația a obținut rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus. 

Din raportul de activitate pe ultimii trei ani, din documentele anexate, din evaluarea de teren realizată 

de Agenția pentru plăți și inspecție socială a județului Bacău și din punctele de vedere comunicate de 

Direcția pentru protecția persoanelor cu dizabilități și de Autoritatea națională pentru protecția 

drepturilor copilului și adopție, rezultă că asociația a desfășurat o activitate continuă asigurând servicii 

sociale pentru un număr mediu anual de 150 de persoane beneficiare. 

Asociația este acreditată pentru trei centre de servicii sociale: 

1. Centrul rezidential pentru adulti cu nevoi speciale; 

2. Centrul de ingrijire la domiciliu pentru copii si tineri adulti cu boli incurabile; 

3. Centrul de zi pentru copii si tineri cu boli incurabile hospice ”Casa Albert”. 

De asemenea, asociația derulează proiectul de asistență a grupurilor defavorizate din comunitatea 

rromă Poiana Negustorului, com. Blăgești, județul Bacău, proiect în cadrul căruia sunt monitorizați un 

număr de 500 de copii de etnie rromă implicați în diferite activități cu caracter educativ, fiind 

promovate beneficiile educației și prevenirea abandonului școlar. 

În perioada 2011-2014 asociația a primit anual suma de 66.000 lei pentru centrul rezidențial, cu titlu 

de subvenție de la bugetul de stat, prin programul de subvenționare derulat de MMFPSPV, în baza 
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Legii nr.34/1998.  În urma selecției organizate  pentru anul 2015, s-a aprobat aceeași sumă pentru 

acest centru.  

În afară Principalele surse de finanțare externă pentru activitățile derulate în perioada 2011-2013 sunt 

Fundația Cry in the dark – Marea Britanie, Programul Uniunii Europene -Youth in Action, Mol 

România – Programul sănătatea copiilor. 

Asociația este membră a Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative, iar prin aceasta, este afiliată la 

Asociația Europeană de Îngrijiri Paliative. În baza Certificatelor de formator în domeniul îngrijirilor 

palitative, eliberate de Ministerul Sănătății, Centrul național de perfecționare în domeniul sanitar, 

asociația organizează cursuri de instruire pentru personalul medical, social și pentru aparținători sau 

membri ai familiei. 

Asociația face dovada îndeplinirii condiției prevăzută la art.38 alin. (1)  lit. d): deține un 

patrimoniu, logistică şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus. Sunt prezentate 

extrasele de carte funciară pentru imobilele și terenurile aflate în proprietatea asociației și contractele 

de muncă și prestări de servicii pentru peste 40 de persoane angajate. 

Asociația face dovada existenței contractelor de colaborare, de parteneriat precum și contracte 

de finanțare etc. încheiate cu instituții publice și organizații neguvernamentale. 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop recunoaşterea utilității publice a Asociației LUMINA. 

3. Alte informaţii 

Principalele documente care însoțesc cererea  Asociației LUMINA pentru recunoaşterea ca fiind de 

utilitate publică sunt următoarele: 

1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani; 

2. Copia actului constitutiv autentificat cu nr.282/17.08.1999 la biroul notarului public 

Zaharia-Ciorcilă Carmen și copia statutul autentificat cu nr.694/17.08.1999 la biroul 

notarului public Zaharia-Ciorcilă Carmen; 

3. Copia după dovada dobândirii personalității juridice, respectiv, Sentința civilă 

nr.88/1999 prin care Tribunalul Bacău acordă personalitate juridică Asociației ”LUMINA” 

cu sediul în Comănești, str. Gării nr.19, județul Bacău și  Certificatul 

nr.8398/1999/27.05.2014 emis de Judecătoria Bacău prin care se certifică faptul că la data 

de 31.12.1999 s-a înregistrat în Registrul Special al asociațiilor și fundațiilor , la poziția 

61/A/1999, Asociația Lumina, conform Încheierii nr.88/PJ/1999; 

4. Copia Încheierii din 19.12.2003 prin care Judecătoria Municipiului Moinești dispune 

înregistrarea modificărilor la statut și act constitutiv prevăzute în procesul-verbal de ședință 

din 10.05.2003, însoțită de procesul verbal al adunării generale a Asociației Lumina din 10 

mai 2003 autentificat cu nr.1599/13.12.2003 la biroul notarului public Carmen Nicoleta 

Bărbieru; 

5. Copia Încheierii din 30.01.2004 prin care Judecătoria Municipiului Moinești dispune 

înregistrarea modificărilor la statut și act constitutiv prevăzute în procesul-verbal de ședință 

din data de 19 ianuarie 2004, însoțită de copia procesului verbal al adunării generale din 14 

mai 2003, autentificată cu nr.66/19.01.2004 la biroul notarului public Carmen Nicoleta 

Bărbieru; 

6. Copia sentinței civile nr.1/2007/18.01.2007 prin care Judecătoria Municipiului 

Moinești dispune înregistrarea modificărilor la statut, conform actului adițional autentificat 

cu nr.4351/2006, însoțită de copia actului adițional autentificat cu nr.4351/13.12.2006 la 

biroul notarului public Samoilă Gheorghe; 

7. Copia Încheierii nr.2/26.04.2010 prin care Judecătoria Moinești dispune înregistrarea 

modificărilor la statut, conform încheierii notariale nr.600/16.02.2010 la biroul notarului 

public Samoilă Gheorghe, însoțită de copia traducerii autorizate a modificărilor la statutul 

Asociaţiei Lumina care poartă încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului 

nr.601/16.02.2010 și de adresa nr.514/17.10.2014 emisă de Biroul Notarului Public Samoilă 

Gheorghe prin care confirmă faptul că încheierea cu nr.600/16.02.2010 se referă la același 

act de modificare a statutului Asociației Lumina, cu încheierile nr.599, 601, 602 și 

nr.603/16.02.2010. 

8. Scrisoarea de bonitate nr.907/29.10.2014 emisă de Raiffeisen Bank, Agenția 
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Comănești; 

9. Copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociației, respectiv extrasul de  

carte funciară spre informare nr.12330/31.10.2014 și contractul de donație imobiliară 

autentificat cu nr.1025/23.03.2000;   

10. Numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice 

cu care asociația colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de 

activitate pentru care solicită recunoaşterea;  

11. Situațiile financiare anuale însoțite de bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 

2011, 2012 și 2013; 

12. Copii de pe convenţiile de colaborare și scrisori de recomandare; 

13. Lista celor 42 de persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale 

angajaților. 

În urma examinării documentaţiei, a evaluării de teren și din punctele de vedere comunicate de 

Direcția pentru protecția persoanelor cu dizabilități și de Autoritatea națională pentru protecția 

drepturilor copilului și adopție s-a constatat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art.38 

alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Vizibilitate sporită a rolului organizațiilor neguvernamentale care se adresează persoanelor aflate în 

dificultate și încurajarea asumării responsabilității sociale a organizațiilor care s-au înființat în scopul 

realizării unor astfel de misiuni. 

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
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ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii -  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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Faţă de cele prezentate anterior, supunem aprobării prezentul proiect de hotărâre a 

Guvernului pentru recunoaşterea Asociației LUMINA ca fiind de  utilitate publică. 

 

 

 

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice 

 

Rovana PLUMB 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

Ministrul finanțelor publice 

Darius-Bogdan VÂLCOV 

 

 

Ministrul justiției 

Robert-Marius CAZANCIUC 

 

 

 

 

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect va fi avizat de către Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1418989830

