ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT  Guvernul
Publicat în Monitorul Oficial nr 39 din data 31-01-2000
Data intrării în vigoare 21-07-2019
Formă consolidată valabilă la data 19-09-2019
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-07-2019 până la
data de 19-09-2019
Articolul 60
[ Comentarii reviste]
(1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public
cu scop identic sau asemănător, printr-o procedura stabilită în statutul asociaţiei sau al
fundaţiei.
(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu
prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau
ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei
persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56
alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (1^1), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat,
prin Ministerul Finanţelor Publice, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază
teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
La data de 21-07-2019 Alineatul (4) din Articolul 60 , Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost
modificat de Punctul 22, Articolul 53, Capitolul XI din LEGEA nr. 129 din 11 iulie 2019,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 iulie 2019
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
dacă prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară.
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