
Lista actelor necesare   pentru   lichidarea organizaţiei necomerciale 

I  etapă Pentru iniţierea procedurii de auto-lichidare , solicitantul va perfecta  

                             următoarele documente: 
 

1. Procesul-verbal  al şedinţei  şi  Decizia     organului   competent ( fondatorii )  să   

dispună   lichidarea organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.  

2. Lista membrilor organizaţiei cu semnăturile celor prezenţi la şedinţă, autentificată prin 

semnătura conducătorului cu aplicarea ştampilei. 

3. Certificatul de înregistrare al organizaţiei în original. 

4. Publicarea Avizului de licidare în Monitorul Oficial. 

 

Notă : la Monitorul Oficial pentru publicarea Avizului se prezintă preşedintele cu  

                   următoarele documente :  

 

 Certificatul de înregistrare a organizaţiei  

 Hotărîrea fondatorilor de lichidare 

 Confirmarea APL de existenţă a organizaţiei respective în teritoriul subordonat 

cu specificarea numelui preşedintelui . 

 Copia buletinului de identitate a preşedintelui 

 Ştampila organizaţiei 

 

5. Certificat de la Primăria care să confirme  perioada în care organizaţia nu a activat 

6. Dispoziția primarului de radiere din Registrul de evidența a A:O. a APL/ 

7. Cerere la Inspectoratul Fiscal ( de formă liberă ) prin care solicitaţi control financiar al 

organizaţiei. ( anexaţi o copie a Avizului de lichidare din Monitor şi certificatului de 

înregistrare a  organizaţiei ) 

8. Prezentaţi la Casa Teritorială 4 BASS . 

9. Solicitaţi  la Casa Teritorială o Confirmare a lipsei datoriilor ( anexaţi o copie a 

Avizului de lichidare din Monitor şi certificatului de înregistrare a  organizaţiei )  

10. Scrieţi la Casa Teritorială Cerere de Lichidare , anexînd toate documetele menţionate 

anterior . 

11.  Solicitaţi  la Statistică confirmare că nu aţi primit documente de strictă evidenţă  

( anexaţi o copie a Avizului de lichidare din Monitor, a buletinului de identitate a 

preşedintelui şi certificatului de înregistrare a  organizaţiei  în original ) 

     12.Cerere  la Ministerul Afacerilor Interne  privind nimicirea ştampilei. 

 

II  etapă    Radierea organizaţiei din Registrul de Stat: 

1. Cerere   adresată   Ministerului   Justiţiei ( pentru A.O. înregistrate  la M.J.) sau, după  

caz, Inspectoratului Fiscal ( pentru cele înregistrate la I.F. )  prin   care   se   solicită   

radierea organizaţiei din Registrul de Stat al Organizaţiilor Neguvernamentale , 

anexînd :  



 

 Actele de constituire ale organizaţiei în original. 

 Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat privind  lipsa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional. 

 Certificate de la Casa teritorială privind lipsa datoriilor 

 Certificate de la Statistică  privind lipsa documente de strictă evidenţă. 

 Certificat eliberat de către bancă despre închiderea contului, după caz . 

 Certificat de la Ministerul Afacerilor Interne despre nimicirea ştampilei. 

 Copia anunţului din Monitorul Oficial despre lichidarea organizaţiei. 

 Dispoziția primarului de radiere din Registrul de evidența a A:O. a APL/ 

 


