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RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea ~i
controlul actiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul Municipiului Moine;;ti,
jud. Bacau
In temeiul prevederilor art.44, alin. (1) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Directia de Politie
Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Moine§ti,
formuleaza prezentul raport de specialitate.
Va informam ca in activitatea operativa desra~urata de catre agentii de politie
locala s-au constatat, in mod repetat, urmatoarele situatii:
- des:fa§urarea unor colectari de fonduri in raza de competenta, rara cuno§tinta,
avizarea de principiu, aprobarea vreunui compartiment din aparatul de specialitate al
primarului;
- acceptul unor persoane fizice sau juridice de a permite desra;;urarea de actiuni de
strangere de fonduri in spatiile detinute de catre acestea, rara a detine avize emise de
autoritatea executiva locala;
- imposibilitatea/refuzul persoanelor identificate ca participante la strangerea de
fonduri, de a prezenta o legitimatie emisa de asociatia/fundatia umanitara, vizata la zi;
- strangerea de fonduri se desra~oara de multe ori de catre persoane care au un
comportament agresiv §i nepotrivit, ceea ce duce la nemultumiri ale cetatenilor care ne
cer sa luam masuri;
- nu exista un control asupra destinatiei sumelor de bani colectate ~i daca acestea se
folosesc in scop umanitar.
Pentru a reglementa aceste aspecte, am considerat necesar sa propunem un proiect
de hotarare prin care sa reglementam activitatea de strangere de fonduri in municipiul
Moine~ti.

Pentru aceasta avem in vedere:
• Legea politiei locale nr.155/2010 ~i Hotarariea de Guvem nr.1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare ~i functionare a politiei locale;
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• Ordonanta Guvemului Romaniei nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata prin Legea nr.180/22.04.2002, cu modificarile ~1
completarile ulterioare;
• Capitolul VII, art.46 ~i Capitolul III, art.28 din Ordonanta Guvemului Romaniei
nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii ~i fundatii.
Propunem ca activitatea de constatare a faptelor care contravin prevederilor
prezentului Regulament ~i sanctionarea lor contraventionala sa revina in sarcina
Politiei Locale Moine~ti;
- in cazul savar~irii contraventiilor prevazute in prezenta hotarare, sa existe
posibilitatea achitarii de catre contravenient, in termen de 48 de ore de la data
incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din
minimul amenzii prevazute, agentul constatator :facand mentiune despre aceasta
posibilitate in procesul verbal.
Ca urmare a celor expuse in prezentul raport de specialitate, pentru deplina
legalitate a actului normativ la care facem referire, va rugam sa fiti de acord cu
"Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea
~i controlul actiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul Municipiului
Moine~ti, jud. Bacau" ~i sa dispuneti aprobarea acestuia.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Popa Marius
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Anexa la HCL nr .......... ./ ............... 2013

REGULAMENT
pentru reglementarea ~i controlul actiunilor de strangere de fonduri
de pe teritoriul municipiului Moine~ti

Pentru ca actiunile de strangere de fonduri pe teritoriul municipiului Moine9ti sa
se desra9oare in conditii de legalitate 9i sa nu genereze fapte de natura contraventionala
9i penala, se stabilesc prin prezentul Regulament o serie de reguli aplicabile
organizatiilor neguvemamentale, persoanelor juridice 9i persoanelor fizice, etc. care
intentioneaza sa colecteze bani de la populatie.
A. Procedura de avizare a cererilor
Organizatiile neguvemamentale, persoanele juridice 9i perosanele fizice, care au
sediul ori domiciliul in municipiul Moine9ti pot organiza actiuni de strangere de
fonduri pe teritoriul Romaniei numai daca cererea prin care solicita aprobare pentru
aceasta activitate a fost avizata favorabil de catre autoritatea executiva publica locala.
in acest scop:
- Persoanele interesate vor depune o cerere in care vor mentiona in mod
obligatoriu:
./

Datele de identificare ale petentului;

./

Scopul campaniei de strangere de fonduri;

./

Destinatia (beneficiarii) sumelor colectate;

./

Data inceperii;

./

Durata.
Cererea va fi insotita de urmatoarele documente, in copie conform cu originalul:
1. Organizatiile neguvemamentale (ONG):

a) Statutul organizatiei;
b) Hotararea judecatoreasca de dobandire a personalitatii juridice;
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c) Raport de activitate pe uhimii doi ani;
d) Bilantul contabil pe ultimul an de activitate.
Organizatiile nou infiintate vor depune documentele de la pct.1, a §i b.
2. Persoanele juridice, altele decat ONG-urile vor depune:
a. Statutul/actul constitutiv al societatii;
b. Certificatul constatator de la Registrul Comertului;
c. Bilantul contabil pentru ultimul an de activitate.
Persoanele juridice nou infiintate vor depune documentele de la pct. 2, a §i b.
3. Persoanele fizice:
a. vor depune actul de identitate.
4. In cazul cand strangerea de fonduri se realizeaza in spatii inchise este necesar
§i avizul proprietarului/administratorului spatiului.
5. In cazul cand strangerea de fonduri se realizeaza cu ume mobile, la cerere se
va anexa §i un tabel nominal cu numele §i prenumele, adresa §i un numar de telefon al
persoanelor angajate in strangerea de fonduri.
6. Organizatorul campaniei, da angajament scris in cuprinsul cererii depuse, sa
prezinte Raport asupra aqiunii desra§urate §i a rezultatelor.
B. Analizarea §i avizarea cererilor
Toate cererile depuse vor fi analizate de catre o comisie, numita de Primarul
municipiului Moine§ti.
Daca se considera necesar, Comisia poate solicita organizatorului compame1
orice alte documente pentru sustinerea cererii §i scopului.
Daca organizatorul a convins comisia asupra scopului §i intentiilor sale, cererea
va fi avizata favorabil, prin aviz stabilindu-se durata campaniei §i data depunerii
Raportului. Avizul va fi semnat de membrii comisiei §i de catre Primar.
C. Campaniile permanente
- Organizatiile neguvemamentale §i persoanele juridice care doresc sa
organizeze campanii permanente de strangere de fonduri pentru sustinerea activitatilor
pe care le desfa§oara in cadrul obiectului lor de activitate vor solicita in scris aviz
pentru aceste campanii respectand procedura din prezentul Regulament.
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- La inceputul fiecarei perioade de campanie (ex: inceput de an) vor depune
documentele solicitate

~i

vor prezenta Raportul, eel putin anual, daca campania

continua.
Pentru anul 2014, se va solicita in scris organizatiilor care in prezent folosesc
urne fixe in spatiile comerciale, sa intre in legalitate.
D. Alte dispozitii
- Organizatorul campaniei va anunta public intentia sa de organizare a actiunii
de strangere de fonduri prin

afi~are

in locuri publice

~i

la televiziunea prin cablu sau

alte mijloace media. Dovada publicarii ova depune la autoritatea executiva locala.
- Campaniile de strangere de fonduri se vor organiza pe perioade limitate de
timp, dar nu mai mult de 60 de zile. Dupa finalizare

~i

depunerea Raportului

acela~i

organizator poate depune o noua cerere.
- Urnele mobile in care se colecteaza bani vor fi sigilate in prezenta unui
reprezentant al autoritatii publice locale, desigilarea racandu-se In prezenta

aceleia~i

persoane; intervalul de timp in care vor fi desigilate urnele se va stabili de comun
acord de catre organizator ~i reprezentantul autoritatii publice locale.
- Actiunile de strangere de fonduri se pot organiza pe strazi, 1n piete publice, la
domiciliul cetatenilor, in incinta institutiilor publice, a societatilor comerciale, in alte
locuri aglomerate, la laca§Urile de cult, etc dar Iara a deranja cetatenii §i :fara
agresivitate.
Organizatorii campaniilor de strangere de fonduri care nu vor respecta
normele stabilite prin Hotararea Consiliului Local §i Regulament pot fi sanctionati
contraventional in conformitate cu hotararea Consiliului Local §i li se va refuza o alta
solicitare pe o perioada de minim 12 luni.
InitiatoV,
Primar,
Ing. Vior~l Il' .

A vizat pentru egalitate:

Seer r,
jr. Mari na Dlrlau

intocmit,
Director

~~~~o~ii Moine~ti
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PRIMARUL MUNICIPIULUI MOINE$TI

Nr. 28726/06.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea
~i controlul aqiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul municipiului
Moine~ti, judetul Bacau

Actiunile de stangere de fonduri des:fa~urate de catre unele organizatii
neguvemamentale pe teritoriul municipiului Moine~ti, se des:fa~oara in prezent
:fara respectarea unor reguli precise ceea ce duce la nemultumiri din partea
locuitorilor municipiului.
De aceea am considerat necesar sa reglementam acest domeniu ~i sa
creem un climat de legalitate, de ordine ~i disciplina publica.
Proiectul de hotarare pe care 11 propunem este in conformitate cu Legea
administratiei publice locale care ne obliga sa creem cadrul necesar pentru
des:fa~urarea legala a activitatilor de administratie social-comunitara.
De asemenea, Legea politiei locale impune ca activitatile publice sa se
des:fa~oare 1ntr-un climat de ordine ~i disciplina.
Propunem Consiliului local sa analizeze Proiectul de hotarare prezentat ~i
sa-1 aprobe astfel !neat de la 1 ianuarie 2014 stangerea de fonduri. cu scop
umanitar sa se des:fa~oare in conditii de legalitate.
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea §i controlul
actiunilor de strangere de fonduri de pe teritoriul municipiului Moine;;ti,
judetul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, judetul Badiu;
Avand In vedere:
- Raportul de specialitate nr. 28725/06.11.2013 la Proiectul de Hotarare
privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea ;;i controlul actiunilor de
strangere de fonduri de pe teritoriul municipiului Moine;;ti, jud. Bacau, prezentat de
Directia Politia Locala a municipiului Moine;;ti.
- Expunerea de motive nr. 28726/06.11.2013 a Primarului municipiului
Moine;;ti;
- Ordonanta Guvernului nr. 2612000 - art. 46 cu privire la asociatii ;;i
fundatii cu modificarile ;;i completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
cu modificarile ;;i completarile ulterioare;
- Legea nr. 155/2010 a Politiei Locale;
Vazand raportul Comisiei juridice, de disciplina, de munca, protectie sociala,
protectie copii, turism ;;i sport, raportul Comisiei pentru activitati economicofinanciare, social-culturale, culte, Invatamant, sanatate ;;i familie ;;i raportul Comisiei
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodarie comunala ;;i protectie mediu,
din cadrul Consiliului local al municipiului Moine;;ti;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ,,d" raportat la alin: (6), lit. ,,a",
punct 6 ;;i punct 17 ;;i art. 45, aliniatul ,,1" din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile ;;i completarile ulterioare,
HOT ARA STE:
ART.1 - Consiliul local al municipiului Moine;;ti, judetul Bacau, aproba
organizarea pe teritoriul administrativ a actiunilor de strangere de fonduri In
conformitate cu Regulamentul pentru reglementarea ;;i controlul actiunilor de
strangere de fonduri, cuprins In Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.2 - Constituie contraventii ;;i se sanctioneaza>nerespectarea prezentei
hotarari dupa cum urmeaza:
1. Desra;;urarea actiunilor de strangere de fonduri In municipiul Moine;;ti,
rara avizul autoritatii publice locale a municipiului Moine;;ti se sanctioneaza cu
amenda de la 200 lei pana la 500 lei pentru organizatiile neguvernarnentale ;;i
persoane juridice ;;i cu amenda de la 100 lei pana la 300 lei persoanele fizice.
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2. Fapta persoanei fizice sau juridice de a permite desra§urarea unor
asemenea activitati neavizate, in spatiile detinute de acestea cu orice titlu, se
sanctioneaza cu amenda de la 50 lei pana la 100 lei pentru persoane fizice §i de la
100 lei pana la 300 lei pentru persoane juridice.
ART. 3
Constatarea contraventiilor §i aplicarea sanctiunilor
contraventionale se va face de catre Directia Politia Locala a municipiului Moine§ti,
judetul Bacau.
ART. 4 - In cazul savar§irii contraventiilor prevazute in prezenta hotarare,
contravenientul poate achita, in term.en de 48 de ore de la data i'ncheierii procesului
verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amezii
prevazute, agentul constatator racand mentiune despre aceasta posibilitate In
procesul-verbal.
ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului Bacau,
Primarului municipiului Moine§ti, Directiei Politia Locala, Serviciului de Impozite §i
Taxe, Directiei de Asistenta Sociala §i va fi adusa la cuno§tinta publica i'n conditiile
legii.

INITIATOR,
PRIMAR,
ING. VIORE I

AVIZAT PT. LEGALITATE:
SECRE AR,
JR. MARILE
DIRLA.U

