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ANUNŢ 
 
În atenția asociațiilor, fundațiilor și partidelor politice care se află în evidența Serviciului Spaţiului 

Locativ şi cu Altă Destinaţie cu cerere pentru atribuirea unui spațiu locativ cu altă destinație pentru 
sediu: 
- ținând cont de Hotărârea C.G.M.B. nr. 113/29.03.2017 privind aprobarea criteriilor şi punctajelor 

pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii şi a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de 

priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu, vă rugăm să vă adresați 
Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București pentru completarea dosarului cu 
documentele necesare în vederea evaluării acestuia în conformitate cu Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 
2 ale Hotărârii anterior menționte și înscrierea pe lista de priorități, astfel: 
 

• Persoanele juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, vor depune în completare următoarele documente: 

-  Certificat/adeverință care atestă lipsa datoriilor către bugetul de stat; 
- Raport cu prezentarea activităților permanente derulate în sprijinul comunității. Raportul 
va cuprinde denumirea activității, scopul, obiectivele, durata, aria de desfășurare, categoria 
de persoane beneficiare, numărul de beneficiari; 
- Raport cu prezentarea activităților punctuale derulate în sprijinul comunității. Raportul va 
cuprinde denumirea activității, scopul, obiectivele, durata, aria de desfășurare, categoria de 
persoane beneficiare, numărul de beneficiari; 
- Donații și/sau sponsorizări primite, până la 50.000 lei/peste 50.000 lei (dacă este cazul);  
- Acord de asociere/parteneriat între persoana juridică și o instituție publică (dacă este 
cazul) ; 
- Prezentarea proiectelor/activităților derulate prin fonduri europene (dacă este cazul); 
- Numărul angajaților; 

• Persoanele juridice constituite în temeiul Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, vor depune în 
completare următoarele documente: 
- Numărul de membri la nivelul municipiului București conform Registrului de Evidență a 
membrilor de partid; 
- Dovada susţinerii financiare a cheltuielilor generate de închirierea unui spaţiu cu altă 
destinaţie (extras de cont bancar); 
- Dovada că persoana juridică a depășit pragul electoral pe plan local sau național (după caz); 
- Angajamentul prin care Partidul își asumă plata obligațiilor care decurg din contractul de 
închiriere; 
 
După studierea actelor depuse, pot fi solicitate și alte documente în completare, după caz. 
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