
  ROMÂNIA
                                                     JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                              PROIECT   DE  HOTĂRÂRE
  privind  înfiinţarea  unei   Fundaţii a Judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov

    Având în vedere :

 -       Expunerea de motive a Preşedintelui şi a unui vicepreşedinte a  Consiliului Judeţean 

Ilfov,  înregistrată cu  nr. ______/__________2011;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu nr._______/____________2011;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de avizare al  Comisiei  de buget,  finanţe  bănci   prognoze  şi  studii 

economice ;

-  Potrivit  prevederilor  Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- În conformitate cu prevederile 91 alin.1 lit ,,f” şi art.  97 din Legea nr.215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu modificările  şi  completările 

ulterioare.

                                                HOTĂRĂŞTE:

 Art.1  Se   dă  acordul  de  principiu   în  vederea  întreprinderii  demersurilor  privind 

înfiinţarea  unei   Fundaţii având ca scop dezvoltarea  şi susţinerea domeniului de sănătate  de 

către Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov,   cu sediul în Bucureşti, str.Gheorghe Manu 

nr.18, sector 1.



       

Art.2  Se  mandatează  preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  pentru  întreprinderea 

demersurilor  prevăzute la   art.1.

Art.3  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  duce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                               PREŞEDINTE,

                                        Cristache  RĂDULESCU

  

Avizează,
    SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                      Monica TRANDAFIR
                                                                         

Nr ………..
Din ………………2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ______din_______2011

EXPUNERE DE MOTIVE

La  nivelul  Judeţului  Ilfov  este  necesară   sprijinirea,   dezvoltarea   şi  susţinerea 

domeniului  de  sănătate  al  Judeţului,  motiv  pentru  care  se  propune  înfiinţarea  la  nivelul 

Judeţului Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, în calitate de fondator,  a  unei Fundaţii  care să 

aibe  ca  scop  principal   dezvoltarea   şi  susţinerea  domeniului  de  sănătate  al  Judeţului, 

urmărind  printre altele  :  

- sprijinirea activităţilor medicale din Judeţul Ilfov ;

 - atragerea de specialişti de renume în Judeţ;

- sprijinirea tinerilor specialişti din Judeţul Ilfov

- Potrivit Ordonanţei  de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările  şi  completările  ulterioare:,,(1)  Fundaţia  este  subiectul  de  drept 

înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori 

pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi 

irevocabil,  realizării  unui  scop  de  interes  general  sau,  după  caz,  al  unor 

colectivităţi.

 (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie sa includă bunuri în natura sau în numerar, 

a căror valoare totală sa fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data 

constituirii fundaţiei.

        ART. 16

    (1) In vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii încheie 

actul constitutiv şi statutul fundaţiei, în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.



    (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

    a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea 

si, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

    b) scopul fundaţiei;

    c) denumirea fundaţiei;

    d) sediul fundaţiei;

    e)  durata  de  funcţionare  a  fundaţiei  -  pe  termen  determinat,  cu  indicarea  expresă  a 

termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

    f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

    g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale 

fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

    h)  persoana  sau  persoanele  împuternicite  sa  desfăşoare  procedura  de  dobândire  a 

personalităţii juridice;

    i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

    (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

    a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

    b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;

    c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;

    d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;

    e)  procedura  de  desemnare  şi  de  modificare  a  componentei  organelor  de  conducere, 

administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;

    f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

    ART. 17

    (1) Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are sediul.

    (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

    a) actul constitutiv;

    b) statutul;

    c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.



d) dovada disponibilităţii  denumirii  eliberată  de Ministerul  Justiţiei  sau,  după caz,  refuzul 

motivat al eliberării acesteia.

    ART. 18

    (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului 

director, prin care le este alocat patrimoniul.

    (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.

    (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplica în mod corespunzător.

Secţiunea a 2-a

    Organizarea şi funcţionarea fundaţiei

    ART. 28

    Organele fundaţiei sunt:

    a) consiliul director;

    b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

    ART. 29

    (1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia.

    (2)  Consiliul  director  asigura  realizarea  scopului  şi  obiectivelor  fundaţiei,  exercitând 

următoarele atribuţii:

    a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;

    b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

  c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

    d) înfiinţarea de filiale;

    e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;

    f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

    g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;

    h) modificarea statutului fundaţiei;

    i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

    (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc 

prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.



    (4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte 

membrii  consiliului  director.  Deciziile  contrare  legii,  actului  constitutiv  sau  statutului 

fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare 

dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva şi a cerut sa se insereze 

aceasta în procesul-verbal de şedinţa.

    (5)  Schimbarea scopului  fundaţiei  se face numai de către  fondator sau de majoritatea 

fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului 

fundaţiei  se  face  numai  cu  întrunirea  votului  a  patru  cincimi  din  numărul  membrilor 

consiliului director.

(6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost 

realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

ART. 30

    (1) Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după 

caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei.

    (2) In cazul în care, pe parcursul funcţionarii fundaţiei, componenta consiliului director nu 

se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanta prevăzută la art. 17 va desemna, pe 

cale de ordonanţa preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor 

intra în componenta consiliului director.

    ART. 31

    (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

    (2) Dispoziţiile art. 27 se aplica în mod corespunzător.

        Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU 

VICEPREŞEDINTE,
 Gheorghe ROMAN



                                         
                                                        ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

        Nr. ________din___________2011

RAPORT

        În conformitate cu prevederile art.91 alin1 lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi  completată, Consiliul Judeţean Ilfov îndeplineşte şi 

alte atribuţii prevăzute de lege.

Potrivit  Ordonanţei   de  Guvern  nr.26/2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii,  cu 

modificările şi completările ulterioare:

,, Art.15 (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane 

care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu 

afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al 

unor colectivităţi.

 (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie sa includă bunuri în natura sau în numerar, 

a căror valoare totală sa fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data 

constituirii fundaţiei.

Art. 16 (1) In vederea dobândirii personalităţii juridice, fondatorul sau, după caz, fondatorii 

încheie  actul  constitutiv  şi  statutul  fundaţiei,  în  forma  autentică,  sub  sancţiunea  nulităţii 

absolute.

    (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

    a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea 

si, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

    b) scopul fundaţiei;

    c) denumirea fundaţiei;



    d) sediul fundaţiei;

    e)  durata  de  funcţionare  a  fundaţiei  -  pe  termen  determinat,  cu  indicarea  expresă  a 

termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

    f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;

    g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale 

fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

    h)  persoana  sau  persoanele  împuternicite  sa  desfăşoare  procedura  de  dobândire  a 

personalităţii juridice;

    i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

    (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

    a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

    b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;

    c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;

    d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;

    e)  procedura  de  desemnare  şi  de  modificare  a  componentei  organelor  de  conducere, 

administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;

    f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

    Art.17  (1)  Fundaţia  dobândeşte  personalitate  juridică  prin  înscrierea  sa  în  Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are 

sediul.

    (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

    a) actul constitutiv;

    b) statutul;

    c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

d)  dovada disponibilităţii  denumirii  eliberată  de Ministerul  Justiţiei  sau,  după caz,  refuzul 

motivat al eliberării acesteia.

    Art.18 (1)  Fundaţia  îşi  poate  constitui  filiale,  ca structuri  teritoriale,  pe baza hotărârii 

consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.

    (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.



    (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplica în mod corespunzător.

    Organizarea şi funcţionarea fundaţiei

    Art.28 Organele fundaţiei sunt:

    a) consiliul director;

    b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.

    Art.29 (1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al 

acesteia.

    (2)  Consiliul  director  asigura  realizarea  scopului  şi  obiectivelor  fundaţiei,  exercitând 

următoarele atribuţii:

    a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;

    b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

  c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

    d) înfiinţarea de filiale;

    e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;

    f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

    g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;

    h) modificarea statutului fundaţiei;

    i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

    (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc 

prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

    (4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte 

membrii  consiliului  director.  Deciziile  contrare  legii,  actului  constitutiv  sau  statutului 

fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare 

dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva şi a cerut sa se insereze 

aceasta în procesul-verbal de şedinţa.

    (5)  Schimbarea scopului  fundaţiei  se face numai de către  fondator sau de majoritatea 

fondatorilor în viaţa. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţa, schimbarea scopului 

fundaţiei  se  face  numai  cu  întrunirea  votului  a  patru  cincimi  din  numărul  membrilor 

consiliului director.



(6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost 

realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

Art.30 (1) Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, 

după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei.

    (2) In cazul în care, pe parcursul funcţionarii fundaţiei, componenta consiliului director nu 

se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanta prevăzută la art. 17 va desemna, pe 

cale de ordonanţa preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor 

intra în componenta consiliului director.

    Art.31

    (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

În conformitate cu  prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a 

însoţi Proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                    
           ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                                     
               DIRECTOR EXECUTIV,                                                      

                       Irina Suliman                                           

            

Şef Serviciul Juridic-Contencios
Avizare Legalitate Acte

                                                             Adela-Steliana Ralea
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