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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN  IALOMITA 	 

PROIECTE DE HOTĂ RĂ RE NR. 
privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu unele unitliti administrativ 
teritoriale din judetul Ialomita i persoane juridice de dreptprivatf ă ră  scop patrimonial in vederea 

constituirii Asociatiei FLAG "GR UP DE AC Ţ IUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  
PESCUIT — BORCEA" 

Consiliul Judelean Ialomiţ a,  
Av ă nd in vedere: 
- procesul verbal nr. CJI 1885/2023-NI 25.01.2023; 
- Referatul de apro bare nr.   Met  2)123 	2(012023 al Preş edintelui Consiliului Judeţ ean 

Ialomiţ a, 
Examind nd: 
-  Raportul de specialitate  nr.d01( 	rg  .2023 al Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Pub/ice ş i al 

Compartimentului Coordonare Societăţ i, Servieji  i Instituţ ii Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 	 .2023 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilităţ i; 
- Avizul nr. 	 .2023 al Comisiei economico-financiare ş i agricultură , 
- Dovada disponibilităţ ii denumirii nr. 202430 din 14.12.2022 eliberată  de Ministerul Justiţ iei 

privind disponibilitatea denumirii, 
In conformitate cu : 
- Strategia de dezvoltare a Judeţ ului Ialomiţa pentru perioada 2021-2027; 
- prevederile art. 89-91, art. 173 aim. (1) lit. e) ş i al/n. (7) lit, a),c), ş i art. 175 din Ordonanţa de 

Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare; 

-prevederile Ordonanţ ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire  la asociaţ ii ş ifundaţ ii, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

- prevederile legislaţ iei Uniunii Europene ş i naţ ionale in domeniul pescuitului ş i a activităţ ilor 
conexe; 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţ ii a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HO TA'R Ă $TE: 

Art 1(1)  Se aprobă  asocierea Unităţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţa cu Municipiul 
Feteş ti, Comuna Giurgeni, Comuna Vl ă deni, Cornuna Fă că eni, Comuna Stelnica, Comuna Bordu ş ani, 
Asociatia "PESCADOS", Asocia ţ ia Pescarilor Profesioniş ti "BRATUL BORCEA", intreprindere 
Familială  - Brateş  Flavius Andrei, SC Avril COM SRL, Intreprindere Individual ă  Anghel CM. Florica, 
SC Yuli & Mery Divers SRL, SC Stimex SRL ş i SC Deeacos SRL Fă că eni in vederea constituirii 
Asocia ţ iei FLAG ,,GR UP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA -  I PESCUIT — BORCEA". 

(2) Asocia ţ ia FLAG „GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  Ş I PESCUIT — 
BORCEA " se constitute ca persoană  juridică  de drept privat, cu capacitate juridică  deplină  ş i patrimoniu 
propriu. 

(3) Asociaţ ia FLAG „GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  Ş I PESCUIT 
BORCEA " func ţ ionează  ca subject juridic de drept fiscal, fiind titulară  a codului de inregistrare fiscală  
ş i a contului deschis Trezoreria Municipiului Fete.,sti. 
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Art2 Se aprobă  Statutul Asociatiei FLAG „GRUP DE AC Ţ IUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
LOCALA" PESCUIT — BORCEA" in forma prezentatd in anexa care face parte integrant ă  din prezenta 
hoteireire. 

Art 3 Asocia ţ ia FLAG „GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  PESCUIT — 
BORCEA" va avea sediul in Romdnia, Comuna Stein/ca, sat Maltezi, str. Gladiolelor, nr.4, judetul 
Ialomita ş i un patrimoniu initial de 2.400 lei. 

Art.4 Se aprobă  participarea judetului Ialomita la patrimoniul initial al 
Asocia ţ iei FLAG „GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA -  ,57 PESCUIT BORCEA" 
cu o contributie in numerar in valoare de 1.000 lei, suind cc se va plă ti din bugetul judefului Ialomi(a.. 

Art5 Se aprobă  cotizatia anuală  a judefului Ialomita cu o contributie in numerar in valoare de 
50.000 lei. 

Art 6 Se desemneazei domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Jude ţ ean lalomiţa, ndscut 
data de 09.03.21975, in localitatea 	, domicifiat în 	 , posesor 
al CL seria 	, nr. 	, eliberatei de 	 , la data de 	  
  in calitate de reprezentant al Judefului Ialomita in cadrul Adundrii Generale a 
Asocia ţ ilor ş i a Consiliului director din cadrul Asociaţ iei FLAG „GRUP DE ACTIUNE PENTRU 
DEZVOLTAREA LOCALI Ş I PESCUIT — BORCEA". 

Art7 Se imputerniceste domnul Marian Pavel, Preş edintele Consiliului Jude (can Ialomiţa 
Ialomita sd semneze toate documentele necesare constituirii Asociatiei FLAG „GRUP DE AC Ţ IUNE 
PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  Ş I PESCUIT — BORCEA" i inregistr ă rii acesteia în Registrul 
asociaţ iilor ifundaţ iilor al/at la Judecă toria 

Art8 Se fmputerniceste dornnul Dogaru Iulian Grigorin, domiciliat in Slobozia, b-dul Matei 
Basarab, bl.G, sc.C, ap.9, jud. Ialomiţa, posesor CI seria SZ nr. 456378 să  indeplineascd procedura de 
dobeindire a personaliteitii juridice si de inregistrare a Asociatiei FLAG „GRUP DE ACŢ IUNE PEN TRU 
DEZVOLTAREA LOCAL4 1 Ş I PESCU1T — BORCEA" in Registrul Asocia ţ illor si Fundatiilor de pe kinget 
Judecă toria Fetesti. 

Art.9 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hotdră re se comunicd, spre 
ducere la indeplinire, Presedintelui Consiliului Judefean Ialomita, Directiei Buget Finanţ e, Directiei 
Coordonare Organizare, Direcfiei Investiţ ii i Servicii Pub/ice si, spre stiinfd, Adun ă rii Generale a 
Asociafilor a Asociatiei FLAG „GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL ĂŞ IPESCUIT 

BORCEA", unit ăţ ilor administrativ teritoriale ş i persoanelor juridice de drept pr/vat Ara' scop 
patrimonial, componente ale Asociatiei, men ţ ionate la art. 1) ş i Institufiei Prefectului — Judeful 
urmand a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita — Sec ţ iunea "Monitorul Oficial al 
Judetului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judefului Ialomi ţ a 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rc1.70c. 
DIG 
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Anexa 
la Hotă rdrea CJlomi ţ a nr. 	din 	2023 

ASOCIATIA FLAG "GRUP DE AC Ţ IUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  

Ş I PESCUIT — BORCEA" 

CAP.I - ASOCIAŢ II 

1. Judetul Ialomita, prin Consiliul Judeţ ean Talomita, cu sediul social in Slobozia, Pia ţ a 
Revolu ţ iei nr.1, Cod de identificare fiscal ă  4231776, reprezentat de domnul Marian Pavel, in calitate de 
Pre ş edinte al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, legal imputemicit in acest scop prin Hot ă r ă rea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 	  

2. Municipiul Fete ş ti, prin Consiliul Local al Municipiului Fete ş ti, cu sediul in Munieipiul 
Fete ş ti, strada 	, judetul Ialomita, Cod de identificare fiseal ă  	 reprezentat de 
Laurenţ iu Georgică  Ş oncherechc, in calitate de Primar, legal imputernicit in acest scop prin hotararea 
Consiliului Local Fete ş ti nr. 	 

3. Comuna Giurgeni, prin Consiliul Local al Comunei Giurgeni cu sediul in comma Giurgeni, 
jud Ialornita, Cod de identificare fiseal ă  	  reprezentat ă  de Dinu Valere,  in  calitate de 
primar, legal imputernicit  in  aeest scop prin Hotararea Consilialui Local Giurgeni nr. 	 

4. Comuna Vlă deni, prin Consiliul Local al Comunei Vl ă deni cu sediul in comuna Vl ă deni, j ad 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de Dinu Marian, in calitate de primar, 
legal imputernieit  in  acest seep prin Hotararea Consiliului Local Vlă deni nr. 	 

5. Comuna Fă că eni, prin Consiliul Local al Comunei F ă că eni  cu  sediul in comuna F ă că eni, jud 
Ialomita, Cod de identificare fiseal ă  	 , reprezentat ă  de Nuţ i Ro ş u, in calitate de primar, 
legal imputernicit  in  acest scop prin Hotararea Consiliului Local F ă că eni nr. 	 

6. Comuna Stelnica, prin Consiliul Local al Comunei Stelnica cu sediul  in  eomuna Stelnica, jud 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de Costel Brate ş , in calitate de primar, 
legal imputernieit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Stelniea m- . 	 

7. Comuna Bordu ş ani, prin Consiliul Local al Comunei Bordu ş ani  cu  sediul in comuna 
Bordu ş ani, jud Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	  reprezentat ă  de Marin Vasile 
Bobocel, in calitate de primar, legal imputernicit in acest  seep  prin Hotararea Consiliului Local 
Bordu ş ani nr. 	 

8. Asociatia "PESCADOS" cu sediul in municipiul Constan ţ a, b-dul Mamaia, nr. 312D, 
Zona 1, Cam.1, jude ţ ul Constanţ a, CIF 38571640, reprezentat ă  de pre ş edinte Mă nă ilă  Marian Sorinel, 
cu puriet de lueru in localitatea Bordusani, str. Vadului, nr.23, Cherhana, jude ţul Ialomi ţ a, legal 
imputernicit in acest  seep  prin Hotararea 	  

9. Asociatia Pescarilor Profesioni ş ti "BRAŢ UL BORCEA"  cu  sediul in munieipiul Fete ş ti, 
strada Tudor Vladimirescu, nr.23, jude ţ ul Ialomi ţ a, CIF 16194760, reprezentat ă  de pre ş edinte 
CristeaMarian, legal imputernieit in acest seop prin Hotararea 	  

10. intreprindere Familial ă  - Brate ş  Flavius Andrei, Cu  sediul in Sat Stelnica, Comuna 
Stelnica, str. Fermierilor, nr.1, jude ţ ul Ialomiţ a, CUI 20813652, prin reprezentant Brate ş  Flavius Andrei, 

11. SC Avril COM SRL, cu sediul in Sat Cegani, Comuna Bordu ş ani, str. Prelungirea 
Primă verii, nr. 32, judeţ ul Ialomiţ a, J 21/1037/1994, CUT 5322716, prin reprezentant Marin Traian 
Floric ă , 

12. intreprindere Individual ă  Anghel C.M. Florica,  cu  sediul in sat Vlă deni, Comuna Vlă deni, 
str. Deeebal, nr.7, judetul Ialomi ţ a, CUT 38505884, prin reprezentant Anghel Florica, 

13. SC Yuli & Mery Divers SRL, cu sediul  în  Har ş ova, str. Amurgului nr.22, jude ţul Constanţ a, 
J 13/491/2010,  CUT  26668047, prin reprezentant Parasehiv Mariana Mă riuca, 

14. SC Stimex SRL,  cu  sediul in Fete ş ti, str. C ă lă raş ilor, nr. 509, jud. Ialomi ţ a, J 21/1043/1994, 
CUT  6672736, prin reprezentant Du ţ u Stoian Stelian, 
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15. SC Deeacos SRL F ă că eni, cu sediul in Comuna Fă că eni, Calea Fete ş ti, nr. 260, jud. 
J 21/47/2008, CUI 23142853, prin reprezentant Dinu Ani ş oara, 

Denumiti colectiv "asocia ţ ii" si individual "asociatul" , ne exprim ă m voinţ a de a coopera si de a 
ne asocia, conform menţ iunilor din Procesul verbal inegistrat sub nr. 1885/2023-N/25.01.2023 ş i in 
conformitate cu prevederile art. 89-91 din QUO  nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
Si  completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice  in'.  51/2006, cu 
modificariile si completarile ulterioare, ale actelor normative cu aplicabilitate in domeniul pescuitului, 
precum si ale Ordonantei Guvemului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificariile si 
completarile ulterioare,  in  cadrul Asociatiei FLAG "GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
LOCALĂ  Ş I PESCUIT — BORCEA" (denumit ă  in continuare "Asociatia FLAG BORCEA") persoană  
juridic ă  de drept privat, cu statut de utilitate public ă , in scopurile prevazute la arficolul 4 din prezentul 
statut. 

CAP.I1 - Denumirea, sediul durata Asocialiei FLAG BORCEA 

Art.1.- Denumirea Asociatiei FLAG este „GRUP DE ACŢ IUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
LOCALA $1 PESCUIT — BORCEA", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii m. 202430 din 
14.12.2022, eliberata de Ministeruil Justitiei. Asociatia FLAG BORCEA va avea cont in banc ă , ş tampilă  
ş i insemne proprii. 

Art.2 - Asociatia FLAG BORCEA este persoan ă  juridică  roradnă  de drept privat, non-profit, 
apolitic ă , independentă , care iş i va desfăş ura activitatea in condi ţ iile prezentului Statut, al prevederilor 
Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului ş i a reglement ă rilor legale naţ ionale si 
intemaţ ionale in vigoare. Asociatia FLAG BORCEA va func ţ iona in toate situatiile in conformitate cu 
reglement ă rile legale din Romania. 

Art.3 — Sediul Asociatiei FLAG BORCEA este in Romania, Comuna Stelnica, sat Maltezi, 
str. Gladiolelor, nr.4, judetul Ialomita. Sediul poate fi mutat in baza hotă rarii Consiliului Director, cu 
respectarea prevederilor legale. De asemenea, tot prin hotă ră re a Consiliului Director se pot deschide 
puncte de lucru. Asociaţ ia Sc poate afilia la organizaţ ii similare din tam sau str ă ină tate. 

Art.4 — Asociatia FLAG BORCEA este constituit ă  pe o durat ă  nedetenninată , incepând cu data 
inscrierii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor al Judec ă toriei Fete ş ti. 

Scopul Si  obiectivele Asociatiei 

Art.5 — (1) Asociatia FLAG BORCEA se constituie in scopul infiintarii, organizarii, 
reglementarii, exploatarii, monitorizarii Si  gesfionarii in comun sau partajat a Progyamelor 
europeneinationale/locale din domeniul pescuitului pe raza de competenţă  a unitatilor administrativ-
teritoriale membre, prin accesarea de finanţă ri nerambursabile 

(2) Scopul infiinţă rii Asocia ţiei FLAG BORCEA îl  constituie, astfel, dezvoltarea comunit ăţ ilor 
pescă re ş ti pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea lor intr-un mod inteligent, durabil si favorabil 
incluziunii, in coneordanta cu prevederile Programelor europeneina ţ ionale/locale din domeniul 
pescuitului, elaborand ş i punand in aplicare o strategic de dezvoltare integrate, conceput ă  astfel incat 
s ă  valorifice punctele forte sau „atuurile" sociale, de mediu ş i economice ale comunit ă filor locale 
implicate. 

(3) Obiectul de activitate al Asociaţ iei este licit, necontravenind ordinii publice ş i bunelor 
moravuri. 
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Art. 6. (1) Objectivele principale ale Asociatiei FLAG BORCEA, fă ră  a se limita la acestea, sunt: 
a) - stimularea implic ă rii comunităţ ilor in dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local; 
b)- elaborarea ş i implementarea unei strategii integrate de dezvoltare local ce va da posibilitatea 

actorilor locah, reprezentan ţ i ai diferitelor dornenii de activitate, s ă  conlucreze i s ă  interac ţ ioneze in folosul 
comunităţ ilor pesc ă resti, inclusiv a initiativelor de cooperare national ă  ş i transnational ă ; 

c)- abordare integrat ă  in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunit ăţ ile pesc ă re ş ti 
printr-o abordare multisectoriala realizata prin corelarea si asig -urarea complementaritatij intre politjcile 
de dezvoltare la nivel local si regional; 

d) - să  costituie interfata pentru discutii si sa fie un partener actjv pentru autoritatile administratiej 
publice locale implicate in ceea cc priveste aspectele de dezvoltare si de gestinne a Programelor 
europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de 
interes general; 

e) - să  identifice ş i să  propun ă  mice actiuni vizand eresterea oportunit ăţ ilor de finan ţ are a 
proieetelor de investitii in domeniul peseuitului; 

(2) Objectivele pot fi modificate/reactualizate prin Hot ă ră rea Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei. 

Art. 7. Pentru realjzarea obieetivelor, prin prezentul statut asociatii mandateaza Asocia ţ ia 
FLAG BORCEA sa exercite, in numele si pe seama, Tor urm ă toarele activit ăţ i principale, fă ră  a se 
limita la acestea: 

a) activităţ ii principale axate pe implementarea strategiei de dezvoltare local ă , rezultată  prin 
accesarea Programelor europene/na ţ ionale/locale din domenjul pescuitidui, i anume: 

- elaborarea, implementarea, evaluarea si monitorizarea periodica a Strategiei de dezvoltare local ă  in 
domeniul pescuitalui si a listei de operatiuni/proiectele prin care Asociatia FLAG BORCEA consider ă  ca vor 
fi atinse ohiectivele strategiei; 

- promovarea si participarea la proiecte de cooperare nationala Si transnationala in teme de interes 
pentru comunitatile pescaresti Si zonele vizate; 

- activit ăţ i de dezvoltare comunitar ă  integrat ă  — realizarea de analize cuprinz ă toare la nivel de 
comunitate care s ă  evidenţ ieze nevoile locale, poten ţ ialul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile 
de resurse umane ş i compete*, cererea local ă i a zonelor invecinate de pe pia ţ a for ţ ei de naunca, care sä 
urmă rească  incluziunea social ă  a persoanelor/ grupurilor/ comunit ăţ ilor pesc ă resti; 

- elaborare de strategii de dezvoltare a comunit ăţ ii ş i planuri de ac ţ iune/dezvoltare comunitar ă  pentru 
rezolvarea problemelor comunit ăţ ii printr-o abordare participativ ă ; campanii de con ş tientizare ş i acţ iuni 
specifice pentru cre ş terea responsabilit ăţ ii sociale ş i promovarea incluziunii active in comunităţ ile pescaresti 
(inclusiv prin valorizarea modelelor de succes din r ă ndul comunit ăţ ilor ţ intă  prin combaterea tuturor formelor 
de discriminate ş i promovarea egalit ăţ ii de ş anse); infomiare, consiliere, formare/ dezvoltare profesional ă  
(inclusiv prin schimbul de bune practici, activit ăţ i de consolidare a capacit ăţ ii ş i transfer de know-how cu alte 
comunităţ i ş i cu actori relevan ţ i la nivet de ţă risau din alto State Membre); 

-investitii in sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de dioxid de carbon ş i 
eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, in dezvoltare durabila, in inovare social a, 
nediscriminare si egalitate de ş anse, 

-consolidarea capacit ăţ ii actorilor locaH de a dezvolta ş i implementa opera ţ iunile/proiectele, 
inclusiv promovarea cap acit ăţ ilor de management al proiectelor; 

- conceperea unei proceduri de selecţ ie nediscriminatorii ş i transparente ş i a unor criterii objective in 
coca cc prive ş te selectarea opera ţ iunilor/ proiectelor, care s ă  evjte conflictele de interese; 

-asigurarea, cu ocazia select ă rii opera ţ iunilor/ pro iectelor, a coeren ţ ei cu strategia de dezvoltare 
locală  plasată  sub responsabilitatea comunit ă tii, prin acordarea de prioritate opera ţ iunilor/ proiectelor in 
funcţ ie de eontribu ţ ia adus ă  la atingerea obiectivelor ş i ţ intelor strategiei; 

preg ă tirea ş i publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de 
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proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie; 
primirea si evaluarea cererilor de finantare depuse; 

-selectarea operatiunilor si stabilirea cuantumului contributiei ş i , după  caz, prezentarea propunerilor 
că tre organismul responsabil pentru verificarea final ă  a eligibilită tii inainte de aprobare; 

- monitorizarea implement ă rii strategiei de dezvoltare local ă  p1asate sub responsabilitatea 
comunită tii ş i a operatiunilor/ proiectelor sprijinite ş i efectuarea de activit ă ti specifice de evaluate in leg ă tură  
cu strategia respectiv ă ; 

-gestionarea implementarii operatiunilor de dezvoltare local ă  si animarea comunit ă tilor implicate. 

b) Activit ă tile secundare derulate de Asociatia FLAG BORCEA, fă ră  a se limita la acestea, stint: 
-aeordarea de sprijin informational ş i Win& grupului tint ă  vizat de Programele 

europenehiationale/locale din domeniul pescuitului ; 
-realizarea de studii, programe, proiecte pentru dezvoltarea mediului socio-economic din zona 

vizată ; 
-sprijinirea intreprinz ă torilor economici in activit ă tile de dezvoltare economica a zonei selectate; 
-organizarea de mese rotunde, conferin ţ e, comunic ă ri ş i publicatii privind promovarea celor mai noi 

informatii in domeniul dezvolt ă rii durabile; 
-realizarea unor campanii de lobby pentru indeplinirea scopului Asociatiei FLAG BORCEA; 

-stimularea tinerilor pentru implicarea in activită ti educative, sociale, sportive, de petrecere a timpului 
liber si pregă tirea/realizarea unor astfel de programe/proiecte pentru tineret; 

-organizarea unor programe, proieete interetnice ş i de combatere a intoleran ţ ei; 
-colaborarea cu alte organizatii similare ş i organizaţ ii profesionale din ţ ară  ş i stră ină tate; 
-elaborarea de programe de protectie a mediului ineonjur ă tor; 
-reprezentarea membrilor Asociatiei FLAG BORCEA in mice problemă  cu care se confrunt ă  ş i rezolvarea 

acestor probleme care se refer ă  la atributiile prev ă zute in prezentul Statut; 
-angajarea in once form ă  de activitate legat ă  direct de promovarea scopului Asociatiei FLAG BORCEA. 

Art. 8.(1)  Asociatia FLAG BORCEA poate infiinta societ ăţ i comerciale conform legii. Dividendele 
obtinute din activit ă tile ace star societ ăţ i comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei, 
dac ă  nu se reinvestesc in aceleasi societ ă ti comerciale, potrivit legii. 

(2) Asociatia poate elabora  on implementa once proiect cu finantare nerambursabil ă  in cadrul 
programelor europene si desfăş oar[ alte activit ăţ i economice directe, dac ă  acestea au earacter accesoriu ş i sunt in 
strănsă  legă tură  cu scopul principal al acesteia. 

CAP.IV - Patrimoniul Asociatiei FLAG BORCEA 

Art. 9. —(1) Patrimoniul Asociatiei FLAG BORCEA este campus din buntline si resursele 
proprii, necesare aeoperirii cheltuielilor de organizare si functionare si desfasurarii activitatilor 
proprii,pe de a parte, si din dreptul de falosinta gratuit ă  asupra unor bunuri din domeniul public sau 
privat al asociatilor, acordat sau ce va fi acordat Asociatiei de catre asociati, pe de alta parte. 

(2) 	Patrimoniul 	initial 	al 	Asociatiei 	este 	de 	2.400 	lei 
constituit din corttributia in numerar si/sau in natura a asociatilor, dup ă  cum urmeaza: 

a) Jude ţul Ialomiţ a — 1.000 lei; 
b) Municipiul Fetesti — 500 lei; 
c) Comunele — 100 lei; 
d) ONG-urile  i alte enitit ăţ i juridice — 50 lei. 

(3) Cotiza ţ ia anual ă  a asociatilor este urm ă toarea: 
judetul Ialomita — 50.000 lei; 

- UAT-uri (municipiu/oras/comun ă ) — 2.500 lei; 
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- ONG - 250 lei; 
alte enitit ă ti juridice - 250 lei. 

Art.10. - Sursele de venit ale Asociatiei FLAG BORCEA sunt uxmatoarele: 
a) Contributiile asociatilor la formarea patrimoniului initial, cotizatiile asociatilor si alte contributii 

de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale membre; 
b) Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii; 
c) Donatii, sponsorizari sau legate; 
d) Once alte sume sau bunuri prevazute de lege sau de prezentul statut, provenite din tară  sau 

stră ină tate, destinate realiz ă rii scopurilor Asociatiei FLAG BORCEA. 

Art. 11 .- Asocia ţ ia FLAG BORCEA Nate deţ ine in proprietate bunuri ş i imobile. 

Art. 12. — Asociatia FLAG BORCEA are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situa ţ iile 
financiare se intocmesc si se publică  in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Art.13 (1) - Patrimoniul Asocia ţ iei FLAG BORCEA nu poate fi grevat de datorii sau alte obliga ţ ii 
personale ale membrilor care ră spund personal sau prin reprezentantii lor legali pentru actele sau faptele 
acestora. 

(2) Membrii Asociatiei si/sau salariatii asociatiei pot acorda imprumuturi asociatiei cu titlu gratuit 
pentru fimctionarea activitatii curente, in condiţ iile legii. 

CAP.V — Drepturi  i obligatii ale asociatilor 

Art.14. — Asociatii au unnatoarele drepturi: 
- s ă  participe la Adună rile Generale ale Asociaţ iei, să  aleagă  ş i să  fie ale ş i in organele de 

conducere ş i de control ale Asociatiei, s ă pună  in discuţ ie probleme ş i să  ia parte la dezbateri; 
- s ă  participe cu drept de vot la sesiunile Adună rii Generale a Asociaţ iei; 
- s ă  participe la dezbateri, la intocmirea documentelor ş i materialelor de pe ordinea de zi a 

Adună rii Generale a Asociatilor; 
- s ă  initieze ş i să  participe la actiunile organizate de că tre Asociatie: 
- să -si exprime punctul de vedere cu privire la mă surile  cc  ufineaz ă  a fi luate ş i documentele 

supuse dezbaterii; 
- să  solicite motivat ineluderea unor probletne pe ordinea de zi a Adună rii Generale; 
- all-si exprime vointa, prin vot. asupra problemelor supuse dezbaterii; 
- să  atace in justitie hot ă rdrile Adună rii Generale care incalcă  prevederile legale sau ale 

prezentului statut ; 
-să  propună  ş i alte activit ă ti pentru interesul Asociatiei ş i al membrilor: 

să  se retragă  liber din Asociaţ ie, Cu  respeetarea prevederilor prezentului statut; 
- să  participe la manifest ă rile organizate de Asociaţ ie, 
- să  primeasc ă  once  informaţ ii cn privire la activitatea Asociatiei; 

aib ă  acces la lucră rile, publica ţ iile ş i materialele documentare de care dispune Asociaţ ia; 
- să  beneficieze de toate conditiile oferite de aceasta pentru informare ş i preg ă tire profesional ă ; 
- să  incaseze indemnizaţ ii  on  contravaloare cheltuieli de deplasare stabilite de Adunarea Generala 

pentru activitati desfăş urate in  favo  area  aeesteia. 

Art.  15. — Asociatii au urmatoarele obligatii: 
- s ă  respecte Statutul, hot ă rArile Adună rii Generale ş i ale Consiliului Director; 
- s ă  participe la lucră rile Adună rii Generale; 

să  activeze pentru realizarea scopului ş i obiectivelor Asociatiei; 
- să  infonneze Asociatia asupra tuturor problemelor de importantă  deosebit ă  din cadrul 
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domeniului de activitate; 
- s ă  achite la timp cotizatia anual ă  stabilita de c ă tre Adunarea General ă ; 
- s ă -si aduc ă  contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obieetivelor Asociatiei; 
- s ă  nu aduc ă  daune materiale sau morale Asociatiei sau membrilor acesteia si, dac ă  totusi s-au 

produs, s ă  le repare; 
- s ă  nu fac ă  declaraţ ii publice care contravin hot ă rarilor Asociaţ iei sau care aduc atingere 

intereselor gencrale ale acesteia; 
- s ă  nu trateze in mod necorespunz ă tor intelegerile si conventiile legate de scopul Asociatiei; 
- s ă  notifice  once modific ă ri privind datele personale; 

s ă  nu angajeze Asociaţ ia in nicio activitate fail a avea mandatat statutar. 

Art. 16. — (I) Calitatea de membru al Asociatiei FLAG BORCEA se pierde intr-una din 
urmă toarele 

decesul sau incapacitatea persoanelor fizice, dup ă  caz; 
excluderea decis ă . in conditiile legii si a prezentului statut, de Adunarea General ă  in cazul 

incă lcă rii prevederilor statutului, pentru prejudicii aduse Asociatiei on pentru neindeplinirea obligaţ iilor 
membrilor; 

- retragerea. in conditiile lprezentului statuti, din proprie initiativ ă ; 
- la propunerea Consiliului Director pentru neexercitarea dreptului de vot. direct sau indirect, 

succesiv in 3(trei) Adun ă ri Generale ale membrilor Asociatiei; 
- neplata cotiza ţ iei sau a alter obligatii financiare Cate Asociatie stabilite conform hot ă rarii 

Adună rii Generale. in acest caz, m ă sura excluderii se va aplica dup ă  notificarea prealabil ă  a debitorului, 
jar dac ă  membrul in cauza furnizeaz ă  o justificare rezonabil ă , decizia final ă  apartine Consiliului 
Director; 

- excluderea unui membru, prin decizia majoritar ă  a rnembrilor Adun ă rii Generale, in baza 
propunerii Consiliului Director. 

(2) Retragerea din Asociatia FLAG BORCEA nu poate avea lee deeat in situatia in care asociatul 
respectiv se retrage unilateral din implementarea Programelor earopene/nationale/locale din domeniul 
pescuitului . Daca oricare dintre asociati doreste sa se retraga din aceste program; acesta va notifica 
presedintelui Asociatiei si celorlalti asociati intentia sa. Presedintele Asocial-lei FLAG BORCEA va 
convoca adunarea generala a Asociatiei in eel mult 15 de zile de la data primirii unei astfel de notificari. 

(3) In cazul in care un asociat nu aproba implementarea unui program/proiect de finantare 
nerambursabil ă  sau se retrage unilateral din acest proiect/program, acesta va fi exclus din Asociatie. 
Presedintele Asociatiei va convoca adunarea generala in eel mult 15 de zile de la data la care s-a luat 
cunostinta despre respectiva situatie. Adunarea generala va hotari excluderea din Asociatie, va analiza 
consecintele excluderii si modificarile cc se impun la contractele existente (in special cn privire la 
investitii), in confonnitate cu prevederile contractelor respective, si va hotari rnodificarea 
corespunz ă toare a prezentalui statut al Asociatiei. Este asimilat refuzului de a participa la implementarea 
programelor/proiectelor de finantare nerambursabil ă  si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale 
autoritatilor deliberative a respectivului asociat, a hot ă rarii de aprobare a implement ă rii programelor / 
proiectelor din alte motive deck un vet negativ. 

(4)  once membru care se retrage sau este exclus din Asociatia FLAG BORCEA este obligat sa 
plateasca: 

a) sumele corespunzato are investitiilor ( modernizare, reabilitare , bunuri noi, indiferent daca 
sunt extinderi sau inlocuiri) de care a beneficiat pe durata cat a fost membru al Asociatiei FLAG 
BORCEA; in cazul in care se peirde finantarea european ă  pentru unul sau mai multe proiecte ca tu-mare 
a retragerii unui membru din cadrul Asociatiei, respectivul membru este obligat s ă  plă teasc ă  integral 
surnele in eau* 

b) sumele prevazute ca desp ă gubiri in contractele in care a fost parte. 
(5) Membrii activi care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, 

indiferent de participatia sau aportul acestora la patrimoniul Asociatiei pan ă  la momentul excluderii, 
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Art. 17 . - (1) Asociatia FLAG BO.RCEA poate accepta, cu acordul asociatilor, noi membri. 
Poate deveni rnembru al Asocia ţ iei once persoan ă  fizică  sau juridică . Cererea de inscriere se aprob ă  de 
că tre Consiliul Director. In cazul in care Consiliul Director respinge cererea de inscriere, aceasta va 11 
analizată  de Adunarea Genera16 a Asociatilor. Decizia Consiliului Director va fi supusa validă rii 
Adună rii Generale a Asociatilor in prima intrunire a acesteia. Persoana (fizica sau juridica) pentru care 
se aproba aderarea la Asociatie isi intra in drepturi o data cu aprobarea modific ă rilor in Registrul 
Asociatiilor ş i Funndatiilor de la grefa Judec ă toriei Slobozia. 

(2) In urma adoptarii hotararii adunarii generale a Asociatiei de a accepta un nou membru, se va 
incheia un act aditional la prezentul statut, prin care noul membru va fi mentionat in preambulul 
statutului. 

(3) Se considera ca once nou membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile statutului 
Asociatiei la data aderarii sale. 

(4) Calitatea de membru nu este transferabil ă  sau cesionabil ă . 
(5) La propunerea Consiliului Director, Adunarea General ă  poate acorda titlul de membru de 

onoare unor personalit ăţ i din tară  ş i din stră ină tate care prin activitatea desfăş urată  aduc o contribu ţ ie 
deosebit ă  la promovarea ş i realizarea scopului ş i obiectivelor Asociatiei. Membrii de ono are nu vor avea 
drept de vot in Adunarea General ă . 

(7) Pc toată  durata de func ţ ionare a proiectelor implementate pin programele opera ţ ionale 
derulate de Asociatia FLAG BORCEA se va tine cont de faptul c ă  o parte din voturile privind deciziile 
de selecţ ie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorit ăţ i publice locale. 

(8) La nivelul decizional in cadrul Asociatiei, reprezentantii privati ş i ai ONG-urilor vor 
reprezenta sub 50% din nurn ă rul total de membri, urm ănd ca sectorul public s ă  reprezinte mai mult de 
50%. Parteneriatul local va fi intotdeauna deschis tuturor color interesati, inclusiv pentru tineri, femei ş i 
reprezentanti ai minorit ă tilor, care von avea o reprezentare corect ă  in Asocia ţ ie. in functie de situatia 
existent ă  la nivel local. 

(9) Consiliul Director va intocmi ş i actualiza permanent registrul Cu membrii Asociatiei. 

CAP.VI  - Organizarea ş i conducerea Asociatiei FLAG BORCEA 

Art.18 Conducerea Asociatiei este structurat ă  astfel: 
- Adunarea General ă  este alcatuita din totalitatea membrilor Asocia ţ iei ş i are in compete* 
fixarea strategiei generale a acesteia, alegerea celorlalte organe de conducere ş i control al 
activit ă tii generale a Asocia ţ iei; 
- Consiliul Director este organul executiv al acesteia ş i exercit ă  conducerea intro dou ă  adună ri generale; 
- Pre ş edintele Asociaţ iei, care este si presedintele Consiliului Director reprezint ă  Asociatia 
in relaţ iile cu ter ţ ii; 
- Comitetul de selec ţ ie a proiectelor. 

Adunarea Genera16 a Asociatiei FLAG BORCEA 

Art. 19. — (1) Adunarea General ă  a Asociatiei este organul de conducere al Asociatiei, format 
din toti reprezentantii asociatilor, desemna ţ i in condiţ iile legii: 

- Judetul Ialomita este reprezentat de drept in Adunarea General ă  a Asociaţ iei de c ă tre 
Pre ş edintele Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita poate delega 
calitatea sa de reprezentant de drept in Adunare general ă  a asociatiei unuia dintre vicepre ş edinţ ii 
Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, secretarului general al jude ţului Ialomita, administratorului public, 
precum ş i oric ă ror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei institutii 
publice de interes jude ţ ean. 

- Comunele, ormele ş i municipiił e sunt reprezentate de drept in Adunarea General ă  a Asociaţ iei 
de are primari. Primarii pot delega calitatea ion de reprezentan ţ i ai unită tilor administrativ-teritoriale 
in adunarea general ă  viceprimarilor, secretarului general al UAT-ului, administratorilor publici, precum 
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ş i orică ror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institu ţ li publice 
de interes local. 

- ONG-urile sunt reprezentate de persoan ă  desemnat ă  expres de organele de conducere ale 
acesteia. 

(2) Flecare Asociat va depune toate diligen ţ ele pentru a- ş i asigura reprezentarea permanent ă  in 
eadrul Adun ă rii Generale a Asocia ţ iei. 

(3) Hotă rarile de numire/revocare/inlocuire a reprezentan ţ ilor vor fi transmise, in copie, 
Asociaţ ilor ş i Adună rii Generale in termen de 3 zile lucr ă toare de la data emiterii lor. 

(4) Adunarea general ă  adoptă  hotă rari in conformitate cu statutul asocia ţ iei. Hotă rkile Adună rii 
Generale sunt asimilate actelor administrative ş i intră  sub ineldenţ a prevederilor legii contenciosului 
administrativ. Hot ă rarile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii si 
pentru membrii care nu au mat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriv ă . 

Art. 16, — (1) Adunarea General ă  a Asociatiei poate fi adunare ordinar ă  sau extraordinara ş i 
indeplineste atributiile care ii revin conform art. 21 aim. (2) din Ordonanta guvemului nr.26/2000, 
aprobata cu modificarile Si eompletari prin Legea nr.24612005, precum si atributiile speciale prevazute 
de prezentul statut in exereitarea competentelor, conform mandatului incredintat de catre asociati prin 
prezentul statut. 

(2) Adunarea Genera1 ă  ordinară  se convoac ă  o dat ă  pe an. Convoearea Adun ă rii Generale trebuie 
să  fie inso ţ ită  de ordinea de zi ş i trebuie faeut ă  cu cel puţ in 5 zile inainte de data fixat ă . 

(3) Adunarea General ă  extraordinar ă  va avea be on de Cate on este necesar, la cererea 
Consiliului Director, a Pre ş edintelui Asocia ţ iei sau la cererea a eel p -uţ in a 173 din num ă rul membrilor 
Asociaţ iei, cu eel pu ţ in 3 zile inainte de data fixat ă . Convocarea se va face in scris, prin scrisoare, fax, 

sau alte mijloace eleetronice. 
(4) 5edinţ ele Adună rii Generale a Asociaţ iei pot avea toe ş i prin mijloace electronice de 

comunicare direct ă  la distanţă , iar hotă rarile adună rii generale pot fi semnate de asociaţ i inclusiv cu 
sernnă tură  electronleă  extins ă . La fiecare ş edinţă , Adunarea General ă  va alege dintre participan ţ ii la 
ş edinţă  un secretar executiv care va redacta procesul verbal al ş edinţ ei. Procesul verbal este semnat de 
Pre ş edinte ş i de seeretar, inclusiv en semn ă tură  electronic ă  extinsă , după  caz. 0 copie a procesului verbal 
va fi transmis ă , in termen de 3 (trei) zile facr ă toare de la data ş edinţ ei, fiec ă rui asociat, indiferent clued 
reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la ş edinţă . $edinţ ele Adună rii Generale a Asocia ţ iei pot fi 
inregistrate pe suport video sou audio. 

(5) Hotă rarile Adun ă ril Generale se iau cu majoritate ealificat ă , de jumă tate plus unu din num ă rul 
membrilor prezen ţ i. in eazul votului deschis ş i in situaţ ia de egalitate de voturi, votul Pre ş edintelui 
Asociaţ iei este hot ă rator. 

(6) Asociatul care, intr-o anumit ă  problema supusa hot ă rarii Adun ă rii Generale, este interesat 
personal sau prin so ţul sau, ascenden ţ ii sau descendenţ ii sai, nidele in linie colaterala sau afinii sai pana 
la gradul at patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si niei la vot. 

(7) Atunci and va fi cazul, membrii Adun ă rii Generale vor delega dreptul de vot are un 
reprezentant permanent printr-o delega ţ ie scris ă  care se va depune la sediul Asocia ţ iei sau la locul unde 
se organizeaz ă  ş edin ţ a si va fi valabil ă  pana la revocare. In baza acesteia, reprezentantul permanent va 
exercita dreptul de vot in numele membrilor pentru care a fost imputemicit, insa doar in situa ţ ia in care 
ace ş tia nu se prezint ă  personal sau nu deleag ă  un alt reprezenant pentra ş edinţ a respectiva. Mandatul 
poate fi revocat tot prin delega ţ ie scris ă  expres ă  comunicată  Asociaţ iei. Membrii care ş i-au exprimat 
votul prin intermediul delegă rii von fi considera ţ i prezenţ i in ş edinţă  si au dreptul de a da instruc ţ iuni 
reprezentantului permanent cu privire la modul de vot prin mice mijloe de comunicare cc face dovada 
voinţ ei exprimate. 

(8) Adunarea General ă  este condus ă  de că tre Pre ş edintele Asociaţ iei sau de c ă tre o persoană  
imputernicit ă  de acesta. 

(9) Adunarea General ă  a Asociaţ ilor are urm ă toarele compete*: 
a) alege si revoca organele de conducere si reprezentare ale Asocia ţ iei: Pre ş edintele si membrii 

Consiliului Director, Cenzorul, Managenil de Proiect; 
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b) pentra implementarea prevederilor Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul 
pescuitulai =note Managerul de Proiect in calitate de reprezentant legal al Asociatiei in cadrul 
contractelor Cu finantare nerambursabila Si in relatia cu ministerele de resort; 

c) decide asupra m ă ririi sau reducerii patrimoniului Asocia ţ iei; 
d) aprob ă  sau respinge cererile de inscriere a membrilor noi care nu au fost aprobate de Consiliul 

Director; 
e) exclude membrii Asociaţ iei la propunerea Consiliului Director; 

aprob ă  programul anual initial de activitate si raportal anual (final) de activitate; 
g) adoptă  bugetul, bilantal ş i fixeaz ă  nivelul cotizatiei anuale pentru unitatea administrativ 

teritoriala membra a Asociatiei all sau pentru membrii privati on reprezentanti ai societ ă tii civile, 
preeum si once alte operatiuni legate de patrimoniul Asocia ţ iei. 

h) aproba strategia de dezvoltare locala in vederea depunerii spre autorizare a acesteia conform 
prevederilor Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului si obiectivelor generale ale 
Asociaţ iei. Cu acordul autoritatilor de management din domeniu, actualizarea strategiei de dezvoltare 
locala pe parcursul implement ă rii se poate realiza in baza hot ă ră rii Consiliului Director si cu acordul 
Managerului de Project, reprezentant legal al contractulor de finantare. 

i) accesarea altor proiecte cu finantare nerambursabil ă , generatoare sau nu de venituri, cu sau 
fara finantare europeana nerambursabila. 

j) aproba programul de aetivitate si rapoartele initiale, planul anual de achizitii ş i bugetul pe o 
perioad ă  de un an intoemite de Consiliul Director; 

k) decide să  lă rgească  obiectul de activitate in conformitate en seopul Asociatiei ş i legislatia 
romă nă  in vigoare: 

1) decide infiintarea de filiale on sucursale in conformitate cu scopul Asocia ţ iei ş i legislatia 
romă nă  in vigoare; 

m) in caz de necesitate emite regulamente interne de functionare pentru oricare dintre organele 
on structurile sub ordonate; 

n) revoc ă  membrii Consiliului Director sau intregul Consiliul dac ă  in activitatea acestuja se 
constat ă  nereguli grave in ceea co prive ş te administrarea Asoeiatiei; 

o) aproba remunerarea membrilor Consiljului Director pentru activitatea prestata; 
p) in baza competentelor stabilite de prezentul statut ş i conform prevederilor legale, p0 ate 

modifica continutul statutului; 
q) decide dizolvarea Asociatiei ş i nume ş te lichidatorii, precum si destinatia finala a bunurilor 

acesteia; 
r) once alte probleme ce sunt in sarcina sa conform legii sau uzantelor on sunt relationate cu o 

corecta implementare a proieetelor derulate de Asociatie; 
(10) Adunarea General ă  poate delega o parte din atributiile sale Consiliului Director. 

Consiliul Director 

Art. 20 (1) Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei, format din Pre ş edintele 
Asociatiei, in persoana Presedintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, ş i inch 4 (patru) membri nurniti de 
Adunarea General ă  din răndul reprezentan ţ ilor eelorlalti asocia ţ i, pe o perioada de 4 (patru) ani. 
Componenţ a Consiliului Director va asigura c ă t mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a 
tuturor membrilor Asocia ţ iei, utiliză nd principiul reprezent ă rii prin rotatie. 

(2) Pre ş edintele Asociatiei este, de drept, ş i Pre ş edinte al Consiliul Director. Membrii sunt 
desemnaţ i prin Hot ă ră re a Adun ă rii Generale a Asocia ţ ilor. 

(3) Principala responsabilitate a Consiliului este s ă  asigare functionarea Asociatiei in 
confonnitate cu statutul acesteia intre dou ă  Adundri Generale, rnembrii consiliului director ffind 
raspunzatori pentru activitatea lor, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

(4) 	Adunarea General ă  a Asociaţ iei poate modifica num ă rul inembrilor Consiliului Director 
ş i durata de functionare a acestuia cu majoritate simpl ă . 
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(5) Consiliul director se intruneste in sedinte, de regul ă , eel putin o data pe luna sau on de cate 
on este nevoie, la convocarea presedintelui Asociatiei. Sedintele se pot desf ăş ura ş i prin mijloaee 
electroniee online. 

(6) Deciziile eonsiliului director se iau in prezenta si cu votul a eel putin jumatate plus unu din 
numarul membrilor acestuia. 

(7) Corisiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redaeta procesul 
verbal al sedintei. Procesele verbale Sc semneaza de toti inembrii eonsiliului director prezenti. Deciziile 
consiliului director se consemneaza in registrul de procese verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei. 

(8) Deciziile Consiliului Director contrare legii sau statutului Asocia ţ iei pot fi atacate injusti ţ ie, 
in aceleaş i conditii de contestare ca si hot ă rdrile Adună rii Generale. 

(9) Consiliul Director are unn ă toarele atributii principale: 
a) convoacd Adunarea General ă : 
b) modified adresa sediului social si stabile ş te adresa pentru puncte de lucru / filiale / sucursale; 
c) aproba ROI/ROF/alte regulamente si pro ceduri; 
d) avizeaz ă  inscrierea de noi membri ş i inainteaz ă  cererea spre analizd Adundrii Generale; 
e) propune Adundrii Generale excluderea de membri; 
f) intoeme ş te ş i inainteazd spre aprobare Adundrii Generale raportul de activitate pe mandatul 

incheiat: 
g) intoeme ş te programul de activitate si rapoartele ini ţ iale , planul anual de achizi ţ ii ş i bugetul pe 

o perioad ă  de un an ş i le supune aprobdrii Adundrii Generale; 
h) programeazd gestionarea administrativa, economic ă  si financiară  a Asociatiei in cadrul 

proiectelor finantate prin prevederilor Programelor europene/nationale/locale din domeraiul pescuitului 
sau din alte domenii, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect; 

i) autorizeazd incheierea unor contracte de imprarnut cu titlu gatuit si fara dobanda, sume de 
bani de la oricare dintre membrii ei sau de la salariatii asociatiei pentru rulajul financiar al proiectelor 
cu finanţ are pe care le desfasoara: 

j) autorizeazd apeluri de selectie pentru finan ţ area proiectelor beneficiarilor; 
k) nume ş te mernbrii Comisiei de Contestatii pentru selec ţ ia proiectelor finantate ; 

Aproba actualizarea strategiei de dezvoltare locala pe parcursul implernent ă rii proiectelor din 
eadrul Programelor europene/nationale/locale din domeniul pescuitului sau din alte domenii, daca 
actiunea este permisa de institu ţ iile de management in cadrul manualelor de procedura care 
reglementeaz ă  activitatea grupurilor de actiune locala; 

m) avizeaz ă  organigrama si politica de personal; 
n) angajeazd personal salariat sau indernnizat necesar desfa ş ură rii activit ăţ ii specifice Asoeia ţ iei, 

in limitele impuse de bugetul aprobat si de prevederile ghidurilor solicitantului elate in derulare, in mod 
direct sau delegdnd atribu ţ iile unei Comisii de Selecţ ie a Pesonalului. 

o) stabileste ş i intre ţ ine relatiile cu ter ţ ii si poate propune Pre ş edintelui Aociatiel s ă  încheie acte 
juridice in numele ş i pe seama Asociatiei; 

p) aproba inscrierea in federaţ ii, alte parteneriate de profil relationate cu activitatea sa si 
cheltuielile aferente pentru menfinerea calitatii de membru asociat cc decurg in mod direct; 

q) apara si gestioneazd interesele Asociatiei si face lobby pentru buna desfăş urare a activitatii: 
r) poate imputemici una sau mai multe persoane cu funetii executive, inclusiv persoane care au 

calitatea de membru, pentru a indeplini o sonic din atributiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate 
suplimentar pentru aetivitatea depus ă  in folosul Asociatiei; 

s) indeplineste mice alto atribuţ ii stabilite de Adunarea General ă  sau de regulamentele interne. 

Pre ş edintele Asociatiei FLAG BORCEA 

Art. 21 (1) — Pre ş edintele Asociatiei este Pre ş edintele Consiliului Judetean ialomi ţ a. 
Pre ş edintele Asociaţ iei are atribuţ iile prevdzute in prezentul Statut ş i reprezint ă  Asociatia FLAG 
BORCEA in raporturile cu ter ţ ii, cii excep ţ ia situaţfilor in care se prevede expres altfel. 

(2) Presedintele are urmdtoarele atribu ţ ii principale: 
a) conduce Adunarea Generala; 
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b) are atribuţ ii de reprezentare in general a Asociaţ iei in relatijle interne ş i internaţ ionale, fara a 
ii insa reprezentant legal in cadrul Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuituluj sau 
din alte domenii; 

c) vjzeaza si semneaz ă  documente; 
d) duce la indeplinjre hotă ră rile Adună rii Generale ş i ale Consiliului Director; 
e) convoac ă  organele de conducere ale Asociaţ iei; 
f) urmă re ş te ş i impune respectarea statutului ş i angajamentelor Asocia ţ iei; 
g) supravegheaz ă  ală turi de organele abilitate gestionarea patrimoniuluj ş i a fondurilor 

Asoeiaţ iei. 
h) indepline ş te  once  alte atribuţ ii stabilite de Adunarea Generala ca fiind in sarcina sa; 
i) poate delega o parte din atribu ţ iile sale Consiliului Director sau Managerului de Project. 
(3) in caz de vaeanţă , indisponibilitate sau demisie a Preş edinteluj, Consiliul Director 

desemneaz ă  dintre membrii s ă i un Pre ş edinte interimar p ănă  la urmă toarea Adunare Generala. 

Art. 22 (1) Pentru realizarea scopuluj si obiectivelor sale, asociatia va constjtui un aparat tehnic 
propriu. 

(2) Din aparatul tehnic va face parte personal en  pregă tire specified' necesară  indeplinirii 
scopului  i  objectivelor Asocia ţ iei. 

(3) La calculul cuantumului propus al eotizatiei anuale, consiliul director va lua  in  considerare 
sumele neeesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnie al Asociaţ iei. 

Comitetul de selectie a proiectelor 

Art. 23 (1). - Comitetul de selectie o proiectelor va fl ale ă tuit din 3 membri titulari si 3 rnembrj 
supleanti. La nevoie num ă rul membrilor comitetului de selee ţ ie  pa ate  fi modificat printr-o hot ă ră re a 
Adună rii Generale a Asociaţ iej. 

(2) Daeă  unul din proiectele depuse pentru seleetare apartine unuia din membrii comitetului. 
in aceast ă  situaţ ia persoana (organiza ţ ia) in cauz ă  nu are drept de vat  si nu va participa la intă lnirea 
comitetului respectiv. 

(3) Prirnul comitet de selecţ ie a proiectelor va fi ales la prima Adunare Generală  a Asociaţ iei 
de dup ă  constituire. 

CAP. VII - Controlul financiar al Asocia ţ iei FLAG BORCEA 

Art. 24. — (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un eenzor numit de 
adunarea generala pentru o perioada de 3 (trej) ani, cu posibilitatea prelungirii. 

(2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cenzorul trebuie sa fie contabil autorjzat sau 
expert contabil, in conditiile legii. 

(3) Cenzorul isi poate elabora un regulament intern de functionare. 
(4) Cenzorul va indeplini atributiile prevazute in Ordonanta guvernului nr.26/2000, aprobata cu 

modificari si eompletari ulterioare. 
(5) Primul cenzor  at Asociaţ iei este desemnat  în  persoana domnului Preda Silviu (posesor 

CI seria SZ nr. 615327 ş i Carnet expert CECCAR nr. 18416/2009),  en  un mandat de 3 (trei) ani de la 
data dobandiriide care Asociaţ ie a personalit ă tii juridice. 
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CAP: VIII—  Cheltuielile Asociatiei FLAG BORCEA 

Art.25 (1) - Cheltuielile principale ale Asociaţ iei, fă ră  a se limitate la acestea, sunt: 
a) Salarii si alte plaţ i pentru personalul contractat  n cadrul Asocia ţ iei: 
b) Cheltuieli legate de plata exper ţ ilor si pentru alte servicii de expertiz ă  legate de implementarea 

strategiei de dezvoltare locala; 
c) Cheltuieli pentru inehirierea unor loca ţ ii; 
d) Cheltuieli pentru inehirierea/achizitia de echipamente de birotic ă  si electronice si software, 

precum si a altor echipamente necesare pentru desf ă §urarea activitatilor Asocia ţ iei, 
e) Cheltuieli pentru organizarea int ă lnirilor; 
f) Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posed si servicii pWale), transport si plata 

utilităţ ilor (c ă ldură , lumin ă , gaz etc.) 
g) Cheltuieli pentru participarea la seminarii precum si plata unor cotiza ţ ii de membru in federa ţ ii 

din care Asocia ţ ia face parte ea si membru. 
h) Studii ale zonei on alte studii/eereetari necesare atingerii scopului Asocia ţ iei sau realiz ă rii 

proiectelor in care este implieata Asoeia ţ ia; 
i) Mă suri pentru furnizarea informa ţ iei cu privire la strategia de dezvoltare local ă ; 
j) Instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare local ă ; 
k) Evenimente de promovare; 
(2) Asociatia mai poate angaja mice alte cheltuieli legale, in conformitate Cu necesitatile de moment 
sau legate de proiectele desfăş urate si in concordanta cu seopul pentru care Asocia ţ ia s-a inftintat, 
cum ar fi, fara insa a se limita la: 
a) Cheltuieli cu publicitatea; 
b) Cheltuieli cu formarea; 
e) Traduceri; 
d) Calatorii/sehimburi de experien ţ a; 
e) Protocol; 
f) Alte cheltuieli care sunt eligibile in cadrul ghidurilor Programelor de finan ţ are in cadrul c ă rora 
depune cereri de finan ţ are, precum si in legisla ţ ia naţ ionala si europeana aferenta; 
g) Cheltuieli relationate cu depunerea si implementarea de proiecte pe fonduri nerambursabile si 
proiecte de cooperare; 
h) Cheltuieli cu implementarea de proiecte proprii; 
i) Cheltuieli financiare; 
j) Alte cheltuieli prev ă zute de lege. 

CAP,VIII Dizolvarea si lichidarea. Fuziunea 

Art. 26. — Asociatia FLAG BORCEA se dizolva 
a) De drept; 
b) Prin hotararea instantei judecatoresti competente; 
c) Prin hotararea adunarii  generate. 

Art. 27. - Asociatia se dizolva de drept prin: 
a) Imposibilitatea realizarii scopului si obiectivele pentru care a fost eonstituita ,daca in termen de 

3(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) Imposibilitatea eonstituirii adunarii generate sau a consiliului director in conformitate cu prezentul 

statut, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care adunarea generala sau, 
dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie; 
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c) Reducerea numarului de asociati sub limita de 3, daca acesta nu a fost completat in termenul legal 
prevazut in acest scop. 

Art. 28. - Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente, cand: 
a) Scopul sau activitatea sa a devenit ilicita, sau contrara ordinii publice; 
b) Realizaea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociatia urmareste un alt scop decat eel pentru care s-a constituit; 
d) Asociatia a devenit insolvabil ă . 

Art.29. - (1) Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind 
asociatiile. 

(2) Bunurile Asociatiei ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre persoane juridice de drept 
privat sau drept public Cu  scop identic sau asemanator, conform hotararii adunarii generate sau a instantei 
judecatoresti competente. 

Art.30 - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din 
Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

(2) Asociatia isi inceteaza existent la data radierii ei din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

Art.31 Asociatia poate fuziona in conditiile Ordonantei Guvernului ru-. 26/2000 privind 
asociatiile si fundatine, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare. 

CAP.VII Dispozitii finale 

Art. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte aditionale semnate de 
reprezentantii tuturor asociatilor, special imputerniciti in acest scop. 

(2) Prezentul statut este guvernat de legea romana. In situatia in care intervin modificari ale 
legislatiei in domeniu, prezentul statut va fi modificat in conforitate Cu noile prevederi. 

(3) Toate litigiile nascute din sau in legatura cu acest statut, inclusiv  once  problema privind 
interpretarea, validitatea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi deduse 
spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 

(4) Se imputerniceste domnul Dogaru Iulian Grigorin, CNP 1  posesor CI seria 
, domiciliat  în  Slobozia,  judetul Ialomita s ă  

desfă soare procedura de dobandire a personalit ă tii juridice. 
(5) Prezentul Statut este autentificat de Secretarul Genaral al Judetului Ialomita, domnul Adrian 

Robert Ionescu, potrivit prevederilor Codului administrativ. 
Prezentul statut a fost semnat in 2 (cloud) exemplare originate, astazi 	si este atestat 

in conditiile art. 243 alin.(1) lit.h) din Codul administrativ. 

ASOCIATII: 

Judetul Ialomita 
prin Presedintele Consiliului Judetean Iatomita 

Pavel Marian 
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Municipiul Feteş ti 
prin Primar 
Ş onchereche Lauren ţ iu Georgică  

Comuna Giurgeni 
Prin primar 
Dinu Valere 

Comuna Vlă deni 
prin Primar 
Dinu Maria 

Asociatia "Pescados" 
prin Pre ş edinte 
Mă naild Marian Sorinel 

Asociaţ ia Pesearilor 
Profesioni ş ti "BRAŢ UL BORCEA" 

Comuna F ă că eni 
prin Primar 
Row Nuti 

Comma Stelnica 
	

Comuna Bordu ş ani 
prin Primar 	 prin Primar 
Brate ş  Costel 
	

Bobocel Marin Vasile 

SC Stimex SRL 
	

H Anghel CM Florica 
Dutu Stelian Stoian 
	

Anghel Florica 

SC Avril Corn SRL 
	

SC Yuli&Mery Divers SRL 
Marin Traian Fioric ă 
	

Parasehiv Mariana M ă riuca 

SC Deeacos SRL 
	

IF Brate ş  Flavius Andrei 
Dinu Ani ş oara 
	

Brate ş  Flavius Andrei 
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3Lb  /2023- din  .25. 0   .2023 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţa cu unele 

unit* administrativ teritoriale din jude ţ ul Ialomi ţa ipersoanejuridke de drept privat Fiat' scop 
patrimonial in vederea constituirii Asocia ţ iei FLAG "GRUP DE AC Ţ IUNE PENTRU 

DEZVOLTAREA LOCAL' ," PESCUIT — BORCEA" 

Prin proiectul de hotă rare sup us dezbaterii Consiliului Jude ţean lalomiţa se propune 
asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale Jude ţul Ialomita cu unele unităţ i administrativ 
teritoriale din judetul Ialomiţa i persoane juridice de drept privat fă ră  scop patrimonial in 
vederea constituirii Asociaţ iei FLAG "GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
LOCAL ĂŞ IPESCUIT BORCEA". 

In acord cu Strategia de dezvoltare a Judeţ ului Ialomita pentru perioada 2021-2027 ş i cu 
atribuţ iile conferite prin Codul administrativ autorită tilor publice locale, acestea are obligatia 
de a asigura furnizarea că tre cetăţ eni a acelor servicii de interes judeţean ş i local. Pentru 
judeţul Ialomiţ a, faptul că  este stră bă tut pe latura de est de Fluviul Dună rea, pe de o parte, iar 
pe de altii pate, existen ţ a multitudinii de lacuri aflate pe raza sa teritorială , domeniul 
acvaculturii ş ipescuituhui trebuie să  reprezinte un punct de plecare pentru dezvoltarea acestuia. 
Scopul comun al autorităţ ilor judeţene ş i locale, in special cele riverane Fluviului Dună rea, 
este acela a identifica sursele de finanţare necesare dezvoltă rii capacităţ ii financiare ş i 
organizatorice a producă torilor locali din sectorul pescă resc, ceea ce sii conducă  la asigurarea 
unui flwc continuu in aprovizionarea pie ţei, cu consecin ţe pozitive in desfacerea produselor 
că tre cetă teni. in paralel, se urmă reş te ş i modern izarea, dotarea ş i extinderea infrastructurii 
pescă reş ti existente foarte important, compensarea pescarilor afectati in situ aţ ia incetă rii 
temporare a activită tilor de pescu it. 

Aceste deziderate pot Ji Mdeplinite in exerci ţ iul financiar 2021-2027 prin intermediul 
noului Program de Acvacultură  ş i Pescuit ce va  Ji  gestionat de Ministerul Agriculturii ş i 
Dezvolt ă rii Rurale, prin care se asigură  principalul sprijin financiar pentru dezvoltarea 
sectorului pescă resc. Printre beneficiarii grupurilor tintă  se regăsesc atât autorităţ ile publice 
locale, cat ş i asociatiile profesionale in domeniu. 



In acest sens, intr-o prima etapă , prin pro iectul de hotă ră re se propune asocierea 
Judeţ ului cu un num ă r de ş ase unitaţ i administrativ teritoriale traversate de Bratul Borcea al 
Fluviului Dună rea (Municipiul Feteş ti, Comuna Giurgeni, Comuna Vl ă deni, Cotnuna Facaeni, 
Comuna Stelnica, Comuna Bordu ş ani), a două  asociaţ ii profesionale din domenjul pescuitului 
ş i alte ş ase entităţ i juridice cu activitate in domeniu in vederea constituirii Asociatiei FLAG 
"GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  Ş I PESCUIT — BORCEA". P ă nă  la 
acest moment a fast rezervată  Ministerul Justiţ iei denumirea viitoarei asociaţ ii, iar 
reprezentanţ ii legali ai mernbrilor fondatori, in ş edinţa comună  din 25 ianuarie 2023, au stabilit 
principalele objective ale acesteia, conform prevederilor Statutului-cadru. 

In raportul comun al directiilor implicate din aparatul de specialitate al Consiliului 
Jude ţean Ialomita, ce insoţ eş te projectul de hotă ră re, sunt prezentate in detaliu informaţ iile 
care susţ in pro iectul de hotă ră re. 

Av ă nd in vedere atribuţ iile Consiliului Jude ţean Ialomiţ a in susţ inerea ş i promovarea 
dezvolt ă rii econom ice ş i sociale la nivelul jude ţului Ialomiţ a, consideram oportună  asocierea 
Judeţului Ialomiţa cu entităţ ile juridice implicate in vederea constituirii "Asociaţ iei FLAG 
"GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  PESCUIT — BORCEA". 

Constată nd că  sum indeplinite condi ţ iile de legalitate ş i de oportunit ate, propun 
Consiliului Judelean Ialomiţa adoptarea hotă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate in project. 

PREUDINTE 
MARIAN P VEL 

Tehnodactat 
Dogaru lulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotă rare privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţa cu uncle 

unităţ i administrativ teritoriale din jude ţ ul Ialomi ţa ipersoanejuridice de drept privat f ă ră  scop 
patrimonial in vederea constituirii Asocia ţ iei FLAG "GRUP DE ACTIUNE PENTRU 

DEZVOLTAREA LOCAL Ă  Ş IPESCUIT — BORCEA" 

In domeniul acvaculturii ipescuitului, pentru exerciţ iul financiar 2021-2027, Ministerul 
Agriculturii i Dezvolt ă rii Rurale va gestiona "Programul de Acvacultură  ş i Pescuit", prin care 
se vor asigura fonduri nerambursabile necesare, in principal, consolidă rii activităţ ilor de 
pescuit durabile din punct de vedere economic, social yi de mediu. Programul se va adresa, cu 
precădere, autorităţ ilor publice locale yi asociaţ iilor profesionale din domeniu. 

Această  nouă  oportunitate de accesare a fondurilor nerambursabile s-a aflat pe ordinea 
de zi a yedin ţei comune a Preş edintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cu reprezentanţ ii legali 
ai UAT-urilor din jude ţ  riverane Braţ ului Borcea (Municipiul Fetayti, Comuna Giurgeni, 
Comuna Vl ă dent, Comuna Fă că eni, Cornuna Stelnica, Comuna Borduyani), a două  asociaţ ii de 
profil (Asocia ţ ia "Pescados", Asociaţ ia Pescarilor Profesionlyti "Braţul Borcea ')i alte entităţ i 
juridice ( intreprinderea Familială  - Braley Flavius Andrei, SC Avril COM SRL, intreprinderae 
Individuală  Anghel C.M. Florica, SC Yuli & Mery Divers SRL, SC Stimex SRI yi SC Deeacos 
SRI Fă că em) in care, de comun acord, s-a stabilit infiin ţ area unei asociaţ it care să  acceseze, in 
principal, axele prioritare de finanţ are din "Programul de Acvacultură  i Pescuit", lard a se 
limita la acestea. 

In acord cu prevederile Codului Adininistrativ apro bat prin Ordonanţa de Urgenţă  a 
Guvernului nr. 57/2019, jude ţ ul lalomiţa se poate asocia cu alte unităţ i administrativ-teritoriale 
din judeţ  parteneri ai societăţ ii civile pentru constituirea, in baza Ordonanţei de Guvern 
nr. 26/2000, a unei asociaţ ii care sei promoveze interesele comune pentru dezvoltare. 
Propunerea asocierii Unităţ it Adininistrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţa cu unele unităţ i 
administrativ teritoriale din judeţ ul Ialomiţa ş i persoane juridice de drept privat Ord scop 
patrimonial, menţ ionate mat sus, in vederea constituirii Asociaţ iei FLAG "GRUP DE 
ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  Ş I PESCUIT - BORCEA", se incadreazei in 
prevederik legale incidente in cauză . 

Elementek de analizei prezentate mai sus, fundamenteaz ă  din punct de vedere al 
legalităţ ii pro iectul de hotă rdre propus adoptă rit plenului Consiliului Judeţean lalomiţa. 

Director executiv adjunct DISP 
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