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ANUNȚ PRIVIND
REACTUALIZAREA EVIDENȚEI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE
DIN JUDEȚUL IAȘI – 2016

Începând cu anul 2002, Instituția Prefectului gestionează o evidență cu aprox. 300 de
organizații neguvernamentale din județul Iași care au dorit să se înscrie în aceasta, în
conformitate cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cap. VIII, Relațiile cu
autoritățile publice, art. 51, 52.
În anul 2015, instituția noastră a demarat reactualizarea evidenței organizațiilor
neguvernamentale,
având
în
vedere
faptul
unele
dintre
acestea
și-au
suspendat/încetat/schimbat activitatea sau și-au modificat datele de contact. Ca urmare a
acestei acțiuni, s-au (re)înscris în evidența noastră 43 de organizații neguvernamentale din
județul Iași, din diferite domenii de activitate. Astfel, organizațiilor neguvernamentale înscrise în
evidența noastră care nu s-au reînscris în aceasta în anul 2015, precum și celor care doresc să
se înscrie pentru prima dată în evidența ONG-urilor gestionată de Instituția Prefectului – Județul
Iași, le adresăm rugămintea de a completa informațiile din tabelul anexat, cu precizarea
ca în cazul în care organizația neguvernamentală realizează proiecte și servicii în diferite
domenii de activitate, aceste domenii să se regăsească în tabelul menționat.
Vă reamintim că Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi colaborează cu organizaţiile
neguvernamentale în conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr. 246/2005 pentru
aprobarea O.G. nr. 26/2000, această colaborare presupunând atragerea societăţii civile în
activităţile care au legătură cu procesul de integrare europeană şi participarea la acţiunile
societăţii civile în acest domeniu, informare, consultanţă, precum şi promovarea proiectelor şi
acţiunilor realizate în parteneriat. Tabelul completat va fi transmis la adresa de e-mail
mpahone@prefecturaiasi.ro. Telefon 0232 421762.
Mulțumim pentru colaborare.
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