Primăria oraşului Săveni
Judeţul Botoşani
Nr.8656 din 10.08.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru reglementarea și controlul
acțiunilor de strângere de fonduri în spatii publice pe raza orașului Săveni

Domnilor consilieri,
Acțiunile de strângere de fonduri desfășurate de către unele
organizații neguvernamentale sau de persoane fizice pe raza orașului
Săveni, se desfășoară în prezent fără respectarea unor reguli precise, ceea
ce duce la nemulțumiri din partea comunității locale.
Din aceste motive am considerat necesar să reglementăm acest
domeniu și să creem un climat de legalitate, de ordine și de disciplină
publică.
Prezentul proiect de hotărâre este în concordanță cu Legea
administrației publice locale, care obligă autoritățile administrației publice
locale să creeze cadrul necesar pentru desfășurarea legală a activităților
social - comunitare.
De asemenea, legea poliției locale impune ca activitățile publice să se
desfășoare într-un climat de ordine și disciplină.
Față de cele mai sus menționate, propunem prezentul proiect de
hotărâre pe care vă rog să-l aprobați în forma expusă.

PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU-RELU
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RAPORT DE SPECIALITATE

În activitatea operativă desfășurată de către agenții de poliție locală s-au constatat, în
mod repetat, următoarele situații:
- Desfășurarea de către diverse persoane a unoractivitati de colectare de fonduriînraza de
competenta, fara a detinevreunacordsauaviz din parteaPrimărieiorașuluiSăveni;
- acceptulunorpersoanefizicesaujuridice de a permitedesfasurarea de actiuni de strangere
de
fonduri
in
spatiiledetinute
de
catreacestea,
fără
a
dețineacordulsauavizuladministratieipublice locale;
- Imposibilitateasaurefuzulpersoaneloridentificatecaparticipante la strangerea de fonduri,
de a prezenta o legitimațieemisă de asociatiasaufundatiaumanitara, vizata la zi;
- Nu existaun control asupradestinațieisumelor de banicolectatesidacaacestea se folosesc in
scopumanitar.
Pentru
a
reglementaacesteaspect
,
am
consideratnecesarsăpropunemelaborareaunuiproiect
de
hotărâre
care
săreglementezeactivitatea de strangere de fonduriînorașulSăveni.
Pentruaceastaavemînvedere: Legeapoliției locale nr.155/2010 și H.G. nr.1332/2010
privindaprobareaRegulamentului – cadru de organizareșifuncționare a poliției locale,,
O.G.nr.2/2001 privindregimuljuridic al contravențiilor, O.G.26/2000 cu privire la
asociațiișifundații.
Propunem ca activitatea de constatare a faptelor care contravin prevederilor prezentului proiect
de hotărâre și sancționarea lor contravențională să revină în sarcina Poliției Locale a Orașului
Săveni. În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute în hotărâre , să existe posibilitatea achitării
de către contravenient , în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după
caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constator
făcând referire despre această posibilitate în procesul verbal.
Ca urmare a celor expuse, consider legală și oportună adoptarea de către Consiliul Local a
prezentului proiect de hotărâre.

ȘefPolițiaLocală,
Dascălu Lucian

ROMANIA
JUDETUL BOTOŞANI
ORAŞUL SĂVENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
cu privire la aprobarea Regulamentului pentru reglementarea și controlul acțiunilor de
strângere de fonduri în spatii publice pe raza orașului Săveni
Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani,
Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea Regulamentului pentru
reglementarea și controlul acțiunilor de strângere de fonduri în spatii publice pe raza orașului
Săveni,
Examinând:
Raportul de specialitate al ȘefuluiServiciului de polițielocală a orașuluiSăveni,
Avândînvedere :
Raportulde avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultură, comerţ,
Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Raportul de avizare al Comisieipentruînvăţământ, sănătate, cultură, protecţiesocială,
activitatesportivăşi de agrement,
In conformitatecuprevederileart.46 din O.G.nr.26/2000 cuprivire la asociațiișifundații,
cumodificărileșicompletărileulterioare, ale art.2 alin.2 din O.G.nr.2/2001 privindregimuljuridic
al contravențiilor, cumodificărileșicompletărileulterioare, ale Legii nr.155/2010 a poliției locale,
cumodificărileșicompletărileulterioare,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit. a pct.2,7,16 şi ale art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,
Hotărăşte :
Art.1 Se aprobă organizarea pe teritoriul administrativ teritorial al orașului Săveni a
acțiunilor de strângere de fonduri, în conformitate cu Regulamentul pentru reglementarea și
controlul acțiunilor de strângere de fonduri în spatii publice pe raza orașului Săveni, cuprins în
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Primarul orașului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin
intermediul compartimentelor de specialitate.
Datăastăzi, 10 august 2015
INITIATOR,
PRIMAR
TÎRZIORU PETRU RELU
Contrasemnează,
Secretar,
Nadia Isac

Anexa 1 la hotarârea nr. ___/2015
Regulament
Pentru reglementarea și controlul acțiunilor de strângere de fonduri în spatii publice pe
raza orașului Săveni.

Art.1 Pentru ca acțiunile de strângere de fonduri pe teritoriul orașului Săveni să se
desfășoare în condiții de legalitate, fără a genera fapte de natură contraventională sau
penală, se stabilesc prin prezentul Regulament o serie de reguli aplicabile organizațiilor
neguvernamentale, persoanelor juridice și persoanelor fizice, care intenționează să
colecteze bani de la popolație.
Art.2 Aprobarea derulării acțiunilor de strângere de fonduri
În vederea obtinerii avizului pentru derularea actiunii de strângere de fonduri,
organizatia solicitanta trebuie sa depuna la registratura Primariei un dosar care sa
contina urmatoarele documente:
Cerere din partea organizatiei care sa includa:
- o descriere a actiunii pentru care se solicita aprobarea (scop, obiective, beneficiari,
justificare, locurile de desfasurare al activitatilor de colectare de fonduri, rezultate
asteptate)
- precizarea explicita a perioadei de timp pentru care solicita aprobarea Primariei,
perioada care nu poate depasi 2 saptamâni consecutive,
- elemente de identificare ale organizatiei - elemente de identificare ale reprezentantului
legal al organizatiei - numele si datele de identificare, respectiv coordonatele de contact
(adresa, telefon, fax, email etc) ale persoanei responsabile de actiunea de colectare de
fonduri in spatii publice la nivelul orasului Saveni
- statutul organizatiei - sentinta civila de constituire - cod fiscal - bilant contabil pentru
ultimul an fiscal (înregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice din judetul în
care are sediul organizatia)
- raportul anual de activitate al organizatiei pentru anul calendaristic precedent
- raportul financiar al organizatiei pentru anul fiscal precedent - daca este cazul, avizul
institutiei publice de specialitate (din localitatea sau judetul unde este înregistrata
organizatia) care licentiaza tipul de activitati pe care le desfasoara organizatia (de
exemplu: Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului, în cazul activitatilor ce au ca
beneficiari, copii) - avizul institutiei publice de specialitate din judetul Botoșani ce
administreaza problema pentru care se solicita fonduri (Directia pentru Protectia
Drepturilor Copilului, Directia de Asistenta Sociala, Directia Muncii si Solidaritatii
Sociale etc)
- lista persoanelor ce vor desfasura activitatile de colectare de fonduri în spatii publice
(cu toate elementele de identificare personala)
Art.3

Analizarea și aprobarea cererilor

Toate cererile depuse vor fi analizate de către o comisie constituită prin Dispoziția
Primarului orașului Săveni.
Dacă se consideră necesar, Comisia poate solicita organizatorului campaniei orice
alte documente pentru susținerea cererii și scopului.
Dacă organizatorul a convins Comisia asupra scopului și intențiilor sale, cererea va
fi avizată favorabil prin aviz stabilindu-se și durata campaniei. Avizul va fi semnat de
către membrii Comisiei și de către Primar.
Art.4 Condiții generale de desfașurare a activităților de colectare de fonduri
(1)De asemenea, activitatile de colectare de fonduri in spatii publice se vor
desfasura în urmatoarele conditii:
- toate persoanele care desfasoara aceasta activitate în numele unei organizatii vor purta
însemne vizibile, identice, reprezentative pentru organizatia ce administreaza actiunea,
la alegerea organizatiei (de ex.: sapca, vesta, esarfa etc.), declarate in solicitarea adresata
Primariei si diferite de cele ale altor organizatii ce administreaza actiuni similare.
- Este obligatorie purtarea unui ecuson personalizat, având dimensiunile de 10x15 cm.,
pe care sa fie identificabile: - denumirea, adresa si sigla organizatiei, - numele si
prenumele persoanei, - fotografia, - numarul de înregistrare in Registrul de evidenta a
actiunilor de colectare de fonduri a actiunii, - numarul de ordine din lista depusa de
organizatie la solicitarea autorizatiei cu persoanele implicate in actiune, - perioada
pentru care este valabila autorizatia de derulare a actiunii de colectare de fonduri.
- ulterior demararii actiunii de colectare de fonduri in spatii publice, pana la epuizarea
sumei colectate, organizatia solicitanta are obligatia depunerii trimestriale a unui raport
financiar al activitatii de strângere de fonduri cu mentionarea explicita a sumei totale
colectate si lista donatorilor - persoane fizice si juridice (sau borderou zilnic), precum si
modul de folosire a fondurilor colectate (modul in care au fost distribuite fondurile
prezentate). Acest raport va fi depus la Primarie în cel mult 90 zile de la termenul
anuntat de organizatie pentru demararea activitatii;
- maximum 20 % din fondurile colectate pot fi utilizate pentru cheltuieli
operationale ale organizatiei (administrative si de personal). Aceste cheltuieli vor fi
evidentiate în raportul financiar mentionat la punctul anterior ;
- organizatia solicitanta de fonduri in spatii publice trebuie sa asigure tuturor
persoanelor implicate in activitatea de colectare de fonduri o copie a avizului dat de
Primarie pentru desfasurarea activitatii, precum si o scurta prezentare a actiunii de
colectare de fonduri. Aceste materiale trebuie sa fie puse la dispozitia tuturor
persoanelor interesate la solicitare - avizul de colectare de fonduri in spatii publice pe
raza orașului Săveni se acorda unei organizatii pentru o perioada de maxim trei luni.
(2)Un alt aviz poate fi obtinut de catre aceeasi organizatie dupa îndeplinirea
cerintelor mentionate mai sus.
(3)Organizatiile care desfasoara activitatea de colectare de fonduri in spatii publice fara
a îndeplini conditiile de mai sus nu vor primi aprobarea Primariei pentru a desfasura pe
viitor actiuni de colectare in spatii publice in orașul Săveni decât dupa 2 ani de la
constatarea încalcarii prevederilor mentionate. Persoanele care colecteaza fonduri
pentru constructia lacasurilor de cult vor avea acordul Mitropoliei Moldovei.

(4) Din momentul reglementarii de catre Consiliul Local a modului de colectare de
fonduri in spatii publice pe raza orașului, orice organizatie va putea opera doar in
conformitate cu prevederile hotarârii adoptate. În Primaria Săveni se va înfiinta un
Registru de evidenta al actiunilor de strângere a fondurilor ce se desfasoara in spatii
publice în oraș, registru ce va fi administrat de Serviciul Poliției Locale.
Art.5 Contravenții și sancțiuni
(1) Constituiecontravențieși se sancționează, următoarele:
a) Desfășurareaactivităților
de
strangere
de
fonduriînorașulSăveni,
fărăavizulautoritățiipublice locale aorașuluiSăveni. Fapta se sancționează cu
amendă
de
la
200
lei
până
la
500
lei
pentruorganizațiileneguvernamentaleșialtepersoanejuridiceși cu amendă de la
100 lei la 300 lei pentrupersoanelefizice.
b) Faptapersoaneifizicesaujuridice de a permitedesfășurareaunoractivități de
strangere de fonduri, neavizate, înspațiiledeținute de cătreacestea cu
oricetitlu.Fapta se sancționează cu amendă de la 100 lei până la 300 lei
pentruorganizațiileneguvernamentaleșialtepersoanejuridiceși cu amendă de la
50 lei la 100 lei pentrupersoanelefizice.
(2) Constatareacontravențiilorșiaplicareasancțiunilorcontravenționale se va face de
cătreangajațiiServiciului de PolițieLocală a orașuluiSăveni, județulBotoșani.
(3) Încazulsăvârșiriicontravențiilorprevăzute
la
alineatul
(1)
lit.ași
b,
contravenientulpoateachita, întermen de 48 de ore de la data încheieriiprocesului
verbal ori, dupăcaz, de la data comunicăriiacestuia, jumătate din
minimulamenziiprevăzute,
agentulconstatorfăcândmențiunedespreaceastăposibilitateînprocesul verbal.
Art.6 Prezentul intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică prin afișare.

