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Articolul 39 
(1) Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică se face prin hotărâre a 
Guvernului. În acest scop, asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere Secretariatului 
General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, organului de specialitate al 

administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 
La data de 29-07-2012 Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA 
nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 2012. 

(1^1) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente: 

a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei; 
b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice; 

c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul; 

d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei; 

e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, 
seria şi numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul şi codul de identificare 
fiscală a persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în 
vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea 
statutului de utilitate publică; 

La data de 21-07-2019 Litera e) din Alineatul (1^1) , Articolul 39 , Capitolul VI a fost 
modificată de Punctul 18, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019 

f) situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate; 
La data de 29-07-2012 Lit. f) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic 
din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 iulie 
2012. 

g) lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor; 
La data de 29-07-2012 Lit. g) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. 
unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 
iulie 2012. 

h) copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea. 
La data de 29-07-2012 Lit. h) a alin. (1^1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 5 al art. 
unic din LEGEA nr. 145 din 23 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 26 

iulie 2012. 
La data de 28-07-2005 Alin. (1^1) al art. 39 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA 
nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 

(2) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind 

înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul 
General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării. 

----------- 
Alin. (2) al art. 39 a fost revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI nr. 37 din 
30 ianuarie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 de către 
LEGEA nr. 213 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005. 
ORDONANŢA nr. 37 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 
februarie 2003 a fost abrogată de art. III din LEGEA nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 
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(3) În vederea stabilirii autorităţii prevăzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate să 

pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării 
cererii. 

La data de 28-07-2005 Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA 
nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 25 iulie 2005. 
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