
Anexa 
la Hotă ră rea CJ Ialomi ţ a nr.   4.--   din   V. 0,1  2023 

ASOCIATIA FLAG "GRUP DE ACŢ IUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCAL Ă  

Ş I PESCUIT — BORCEA" 
STATUT 

CAP.I - ASOCIAŢ II 

1. Judeţ ul Ialomi ţ a, prin Consiliul Jude ţean Ialomi ţ a, cu sediul social in Slobozia, Pia ţ a 
Revoluţ 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 ră rea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	 , 

2. Municipiul Fete ş ti, prin Consiliul Local al Municipiului Fete ş ti, cu sediul in Municipiul 
Fete ş ti, strada 	, judetul Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	, reprezentat de 
Lauren ţ iu Georgic ă  Ş onchereche, 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 comuna Giurgeni, 
jud Ialomita, Cod de identificare fiscal ă  	 , reprezentat ă  de Dinu Valere, in calitate de 
primar, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Giurgeni nr. 	 

4. Comuna Vlă deni, prin Consiliul Local al Comunei Vl ă deni Cu sediul in comuna Vl ă deni, jud 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de Dinu Marian, in calitate de primar, 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Vl ă 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 fiscal ă 	 , reprezentat ă  de NO Ro ş u, in calitate de primar, 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local F ă că eni nr. 	, 

6. Comuna Stelnica, prin Consiliul Local al Comunei Stelnica cu sediul in comuna Stelnica, jud 
Ialomita, Cod de identificare fiscal ă 	 , reprezentat ă  de Costel Brate ş , in calitate de primar, 
legal imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local Stelnica nr. 	, 

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 imputemicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local 
Bordu ş ani nr. 	, 

8. Asociaţ ia "PESCADOS" cu sediul in municipiul Constan ţ a, b-dul Mamaia, nr. 312D, 
Zona 1, Cam.1, judeţ ul Constanţ a, CIF 38571640, reprezentat ă  de pre ş edinte Mă nă ilă  Marian Sorinel, 
cu punct de lucru in localitatea Bordu ş ani, str. Vadului, nr.23, Cherhana, jude ţ ul Ialomi ţ a, legal 
imputemicit in acest scop Fin Hotararea 	 , 

9. Asocia ţ ia Pescarilor Proksioni ş ti "BRAŢ UL BORCEA" cu sediul in municipiul Feteş ti, 
strada Tudor Vladimirescu, nr.23, jude ţ ul Ialomi ţa, CIF 16194760, reprezentata de pre ş edinte 
CristeaMarian, legal imputemicit in acest scop prin Hotararea 	 , 

10. intreprindere Familială  - Brateş  Flavius Andrei, cu sediul in Sat Stelnica, Comuna 
Stelnica, str. Fermierilor, nr.1, jude ţ ul Ialomi ţ 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, judeţul Ialomiţ a, J 21/103//1994, CUI 5322716, prin reprezentant Malin Traian 
Florică , 

12. intreprindere Individuală  Anghel C.M. Florica, cu sediul in sat Vl ă deni, Comuna Vl ă deni, 
str. Decebal, nr.7, jude ţ ul Ialomi ţ a, CUI 38505884, prin reprezentant Anghel Florica, 

13. SC Yuli & Mery Divers SRL, cu sediul in H ă r ş ova, str. Amurgului nr.22, jude ţ ul Constan ţ a, 
J 13/491/2010, CUI 26668047, prin reprezentant Paraschiv Mariana M ă riuca, 

14. SC Stimex SRL, cu sediul in Fete ş ti, str. C ă lă raş ilor, ru. . 509, jud. Ialomi ţ a, J 21/1043/1994, 
CUI 6672736, prin reprezentant Du ţ u Stoian Stelian, 
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15. SC Decaeos SRL FIcheni, cu sediul in Comuna F ă că eni, Calea Fete ş ti, nr. 260, jud. Ialomita, 
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 mentiunilor din Procesul verbal inegistrat sub nr. 188512023-N125.01.2023 i in 
conformitate cu prevederile art. 89-91 din OUG nr. 57/2019 privind Codu1administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 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  SI PESCUIT — BORCEA" (denumit ă  in continuare "Asociatia FLAG BORCEA") persoană  
juridică  de drept privat, cu statut de utilitate 'niblick in scopurile prevazute la articolul 4 din prezentul 
statut. 

CAP.II - Denumirea, sediul ş i durata Asociatiei FLAG BORCEA 

Art.1.- Denumirea Asociatiei FLAG este „GRUP DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA 
LOCALĂ  $1 PESCUIT — BORCEA", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 202430 din 
14.12.2022, eliberata de Ministerul Justitiei. Asociatia FLAG BORCEA va avea cant hi banc ă , ş tampil ă  
ş i insemne proprii. 

Art.2 - Asociatia FLAG BORCEA este persoan ă  juridică  romană  de drept privat, non-profit, 
apolitic ă , independentă , care î ş i va desfăş ura activitatea in condi ţ iile prezentului Statut, al prevederilor 
Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescu.itului O. a reglement ă rilor legale nationale si 
intemaţ ionale in vigoare. Asociatia FLAG BORCEA va functiona in toate situatiile in conformitate en 
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 ft mutat in baza hot ă ră rii Consiliului Director, cu 
respectarea prevederilor legale. De asemenea, tot prin hot ă rare a Consiliului Director se pot deschide 
puncte de lucru. Asociaţ ia se poate afilia la organiza ţ ii similare din tara sau str ă ină tate. 

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

CAPJII - Scopul si obieetivele Asociatiei 

Art.5 — (1) Asociatia FLAG BORCEA se constituie in scopul infiintarii, organizarii, 
reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun sau partajat a Programelor 
europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului pe raza de compete* a unitatilor administrativ-
teritoriale membre, prin accesarea de finan ţă ri nerambursabile 

(2) Scopul infiinţă rii Asociatiei FLAG BORCEA îl  constituie, astfel, dezvoltarea comunit ăţ ilor 

pesc ă re ş ti pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea lor intr-un mod inteligent, durabil si favorabil 
incluziunii, in concordanta cu prevederile Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul 
pescuitului, elaborand i punand in aplicare a strategic de dezvoltare integrate, conceput ă  astfel incat 

s ă  valorifice punctele forte sau „atuurile" sociale, de mediu ş i economice ale comunită tilor locale 

implicate. 
(3) Obiectul de activitate al Asocia ţ iei este licit, necontravenind ordinii publice ş i bunelor 

moravuri. 

2 



Art. 6. (1) Obiectivele principale ale Asocia ţ iei FLAG BORCEA, fară  a se limita la acestea, su.nt: 
a) - stimularea implic ă rii comunită tilor in dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local; 
b)- elaborarea ş i jmplementarea unei strategii integrate de dezvoltare local ă  ce va da posibilitatea 

actorilor foe* reprezentanti ai diferitelor domenii de activitate, s ă  eonlucreze sj s ă  interactioneze în 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 ă tile pescă reş ti 
printr-o abordare multisectoriala realizata prin corelarea si asigurarea complementaritatii intre politicile 
dc dezvoltare la nivel local si regional; 

d) să  costituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei 
publice locale implicate in ceea cc priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Programelor 
europene/nationale/locale din domeniul pescuitului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de 
interes general; 

e) - s ă  identifice  i s ă  propună  once actiuni viz ă nd cresterea oportunit ă tilor de finantare a 
proieetelor de investitii in domeniul pescuitului; 

(2) Obiectivele pot fi modificate/reactualizate prin Hot ă ră rea Adun ă rii Generale a Asociatiei. 

Art. 7. Pentru realizarea obiectivelor, prin prezentul statut asociatii mandateaza Aso ciatia 
FLAG BORCEA sa exereite, in numele si pe seama, lot urm ă toarele activit ă ti principale, fă ră  a se 
limita la acestea: 

a) activit ă tii principale axate pe implementarea strategiei de dezvoltare local ă , rezultată  prin 
accesarea Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului, i anume: 

elaborarea, implementarea, evaluarea si monitorizarea periodica a Strategjei de dezvoltare local ă  în  
domeniul pescuitului si a listei de operatiuni/projectele prin care Asociatia FLAG BORCEA consider ă  ca vor 
fi atinse obiectivele strategiej; 

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

activită ti de dezvoltare cornunitar ă  integrat ă 	realizarea de analize cuprinz ă to are la nivel de 
comunitate care s ă  evidentieze nevoile locale, potenfalul de dezvoltare, inclusiv a mediului de afaceri, profile 
de resurse umane ş i compete*, cererea local ă / a zonelor invecinate de pe pia ţ a fortei de munca, care sä 
urmă rease ă  incluziunea socială  a persoanelor/ grupurilor/ comunit ă tilor pesc ă resti; 

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

-investitii in sprijinirea tranzitiej care o economie cu emisii se ă zute de djoxid de carbon si 
eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, in dezvoltare durabila, in inovare sociala, 
nediscrirninare Si egalitate de sanse; 

-consolidarea capacit ă tii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile/proiectele, 
inclusiv promovarea capacit ă tilor de management al proiectelor; 

- conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii ş i transparente ş i a unor criterii objective in 
coca cc prive ş te selectarea operatiunilor/ proiectelor, care s ă  evite conflictele de interese; 

-asigurarea, cu ocazia select ă rii operatiunilor/ proiectelor, a coerentei cu strategia de dezvoltare 
locală  plasată  sub responsabjlitatea comunit ă tii, prin acordarea de prioritate opera ţ iunilor/ proiectelor  in  
functie de contribu 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 ş i evaluarea cererilor de finantare depuse; 
-selectarea opera ţ iunilor ş i stabilirea euantumului contributiei ş i, după  caz, prezentarea propunerilor 

care organismul responsabil pentru verificarea final ă  a eligibilit ă tii inainte de aprobare; 
monitorizarea implement ă rii strategiei de dezvoltare local ă  plasate sub responsabilitatea 

comunită tii ş i a operaţ iunilor/ proiectelor sprijinite ş i efectuarea de aetivit ă ti specifiee de evaluate in leg ă tură  
cu strategia respectiv ă ; 

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

b) Activit ă tile secundare derulate de Asociatia FLAG BORCEA, fă ră  a se limita la acestea, sunt: 
-acordarea de sprijin informational ş i tehnic grupului 01116 vizat de Programele 

europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului ; 
-realizarea de studii, programe, proiecte pentru dezvoltarea mediului socio-economic din zona 

vizat ă ; 
-sprijinirea intreprinz ă torilor economici  in activit ă tilc de dezvoltare economic ă  a zonei selectate; 
-organizarea de mese rotunde, conferinte, comunic ă ri ş i publicatii privind pronaovarea celor mai noi 

infomiatii in domeniul dezvolt ă rii durabile; 
-realizarea unor campanii de lobby pentru indeplinirea scopului Asocial:jet FLAG BORCEA; 

-stimularea tinerilor pentru implicarea in activit ăţ i educative, sociale, sportive, de petrecere a timpului 
liber ş i pregă tirea/realizarea unor astfel de programe/proiecte pentru tineret; 

-organizarea unor programe, proiecte interetnice ş i de combatere a intolerantei; 
-colaborarea cu alte organizatii similare ş i organizatii profesionale din lard ş i stră ină tate; 
-elaborarea de programe de protec ţ ie a mediului inconjură tor; 
-reprezentarea membrilor Asociariei FLAG BORCEA in once problem ă  cu care se confrunt ă  ş i rezolvarea 

acestor probleme care se refer ă  la atributiile prev ă zute in prezentu1 Statut; 
-angajarea in (mice form ă  de activitate legat ă  direct de promovarea scopului Asociatiei FLAG BORCEA, 

Art.8.(1) - Asociatia FLAG BORCEA poate inflinta societ ăţ i comerciale conform legii. Dividendele 
obtinute din activit ă tile acestor societ ă ti comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei, 
dac ă  nu se reinvestesc in acelea ş i societăţ i comerciale, potrivit legii. 

(2) Asociatia poate elabora  on implementa once proieet cu fmantare nerambursabil ă  in cadrul 

programelor europene Si desf ăş oar[ alto activit ăţ i economice directe, dac ă  acestea au caraeter accesoriu ş i sunt in 

stră ns ă  legă tură  cu scopul principal al acesteia. 

CAP.IV - Patrimoniul Asociatiei FLAG BORCEA 

Art. 9. —(1) Patrimoniul Asociatiei FLAG BORCEA este compus din bunurile Si resursele 
proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare Si desfasurarii activitatilor 
proprii,pe de o parte, si din dreptul de folosinta 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 contributia in numerar si/sau in natura a asociatilor, dup ă  cum urmeaza: 

a) Judetul Ialomi ţ a — 1.000 lei; 
b) Municipiul Fete ş ti — 500 lei; 
c) Comunele — 100 lei; 
d) ONG-urile ş i alte enitit ă ti juridice — 50 lei. 

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

- UAT-uri (municipiu/ora ş /comună ) — 2.500 lei; 
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- ONG - 250 lei; 
alte enitit ăţ i juridice - 250 lei. 

Art.10. - Surse le de venit ale Asociatiei FLAG BORCEA sunt urmatoarele: 
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  plas  area  sumelor disponibile, in conditiile legii; 
c) Donatii, sponsorizari sou legate; 
d) Once  alte sume sau bunuri prevazute de lege sau de prezentul statut, provenite din ţ ară  sau 

stră ină tate, destinate realiz ă rii scopurilor Asocia ţ iei FLAG BORCEA. 

Art.11 .- Asociatia FLAG BORCEA poate de ţ ine in proprietate bunuri ş i imobile. 

Art. 12. — Asocia ţ ia FLAG BORCEA are un buget propriu de venituri Si  cheltuieli. Situaţ iile 
financiare se intocmesc Si se publică  in conformitate cu legislatia  in  vigoare. 

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

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

CAP.V — Drepturi ş i obligatii ale asociatilor 

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

conducere ş i de control ale Asociaţ iei, să  pună  in discuţ ie probleme ş i să  ia parte la dezbateri; 
să  participe  en  drept de vot la sesiunile Adună rii Generale a Asociaţ iei; 

- să  participe la dezbateri, la intocmirea documentelor ş i materialelor de pe ordinea de zi a 
Adună rii Generale a Asociaţ ilor; 

să  iniţ ieze ş i să  participe la acţ iunile organizate de că tre Asociaţ ie: 
- să -si exprime punctul de vedere cu privire la mă surile  cc  urmeaz ă  a fi luate ş i doeumentele 

supuse dezbaterii; 
să  solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adună rii Generale; 

- să -si exprime voin ţ a, prin vot. asupra problemelor supuse dezbaterii; 
s ă  atace in justi ţ ie hotă farile Adună rii Generale care incalc ă  prevederile legale sau ale 

prezentului statut ; 
-să  propun ă  ş i alte activit ăţ i pentru interesul Asocia ţ iei ş i al membrilor: 
- să  se retragă  liber din Asociaţ ie, cu respectarea prevederilor prezentului statut; 

să  participe la manifest ă rile organizate de Asociaţ ie; 
- să  primeasc ă  once  informaţ ii  en  privire la activitatea Asocia ţ iei; 
- să  aibă  acces la lucră rile, publicaţ iile ş i materialele documentare de care dispune Asocia ţ ia; 
- s.  beneficieze de toate condi ţ iile oferite de aceasta pentru informare ş i pregă tire profesional ă ; 

să  incaseze indemniza ţ ii  on  contravaloare cheltuieli de deplasare stabilite de Adunarea Generala 
pentru activitati desfăş urate in  favo  area  acesteia. 

Art.  15. — Asociatii au urmatoarele obligatii: 
să  respecte Statutul, hot ă rarile Adun ă rii Generale ş i ale Consiliului Director; 

- să  participe la lucră rile Adună rii Generale; 
- s ă  activeze pentru realizarea scopului ş i obiectivelor Asociaţ iei; 

să  infonneze Asocia ţ ia asupra tuturor problemelor de important ă  deosebit ă  din cadrul 
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domeniului de activitate; 
- să  achite la timp cotizatia anual ă  stabilita de că tre Adunarea Generala; 

să -si aduc ă  contributia prin mijloace licite la realizarea scopului si obiectivelor Asocia ţ iei; 
- să  nu aducă  daune materiale sau morale Asociaţ iei sau membrilor acesteia si, dac ă  totusi s-au 

produs, s ă  le repare; 
s ă  nu fad declaratii publiee care contravin hotă ră rilor Asociatiei sau care aduc atingere 

intereselor generale ale acesteia; 
să  nu trateze in mod necorespunz ă tor inţ elegerile si conventiile legate de scopul Asociaţ iei; 
să  notifice  once  modifică ri privind datele personale; 

- să  nu angajeze Asociaţ ia  în  nicio activitate fă rd a avea mandatat statutar. 

Art. 16. — (1) Calitatea de membru al Asociatiei FLAG BORCEA se pierde intr-una din 
urmă toarele situatii: 

- decesul sau incapacitatea persoanelor fizice, dup ă  caz; 
excluderea decis ă . in condi ţ iile legii si a prezentului statut, de Adunarea Generala in cazul 

incă lcă rii prevederilor statutului, pentru prejudicii aduse Asocia ţ iei  on  pentru neindeplinirea obligaţ iilor 
membrilor; 

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

succesiv in 3(trei) Adună ri Generale ale membrilor Asoeiatiei; 
- neplata cotizatiei sau a altor obligaţ ii finaneiare c ă tre Asociaţ ie stabilite conform hotă rarii 

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

- excluderea -u.nui membm, prin decizia majoritară  a membrilor Adun ă rii Generale, in baza 
propunerii Consiliului Director. 

(2) Retragerea din Asociatia FLAG BORCEA nu poate avea loc decat  in  situatia in care asociatul 
respeetiv se retrage unilateral din implementarea Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul 
pescuitului . Daca oricare dintre asociati doreste sa se retraga din aceste programe, acesta va notifica 
presedintelui Asociatiei si celorlalti asociati intentia sa. Presedintele Asociatiei 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 finanţ are 
nerambursabild 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 ce se impun la contractele existente (in special cu privire la 
investitii), in conformitate cu prevederile contractelor respective, si va hotari modificarea 
corespunz ă toare a prezentului statut al Asociatiei. Este asimilat refilzului de a participa la implementarea 
programelor/proiectelor de finanţ are nerarnbursabil ă  si neadoptarea, in doua sedinte consecutive ale 
autoritatilor deliberative a respectiv-alui asociat, a hotă ră rii de aprobare a implement ă rii programelor / 
proiedelor din alte motive decă t un vot negativ. 

(4) Orice membru care se retrage sau este exelus din Asociatia FLAG BORCEA este obligat sa 
plateasea: 

a) sumele corespunzatoare investitiilor ( modemizare, reabilitare , bunuri noi, indiferent daea 
sunt extinderi sau inlocuiri) de care a beneficiat pe durata cat a fost membru al Asociatiei FLAG 
BORCEA; in cazul in care se peirde finanţ area european ă  pentru unul sau mai multe proiecte ca urmare 
a retragerii unui membru din cadrul Asocia ţ iei, respectivul membru este obligat s ă  plă tească  integral 
sumele in cauză ; 

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 Asociaţ iei Slid la rnomentul excluderii. 
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Art. 17 . 	(1) Asociatia FLAG BORCEA poate accepta, cu acordul asociatilor, noi membri, 
Poate deveni membru al Asociaţ iei  once  persoan ă  fizic ă  sau juridic ă . Cererea de inscriere se aprob ă  de 
care Consiliul Director. In cazul in care Consiliul Director respinge cererea de inscriere, aceasta va fl 
analizat ă  de Adunarea  General. a Asociatilor, Decizia Consiliului Director va fi supusa validă rii 
Adună rii Generale a Asociatilor in prima intrunire a acesteia. Persoana (fizica sau juridica) penttu care 
se aproba aderarea la Asociatie isi intra in drepturi o data cu  aprobarea modific ă rilor in Registrul 
Asociaţ iilor  i  Funndaţ ii1or de Ia 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 membni va fi mentionat in preambulul 
statutului. 

(3) Se considera ca  once non  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 Genera16 poate acorda titlul de membru de 

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

(7) Pe toat ă  durata de fanctionare a proiectelor implementate prin programele opera ţ ionale 
denilate de Asociatia FLAG BORCEA se va tine cant de faptul c ă  o parte din voturile privind deeiziile 
de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorită ti publice locale. 

(8) La nivelul decizional in cadrul Asociatiei, reprezentantii priva ţ i ş i ai ONG-urilor vor 
reprezenta sub 50% din numă rul total de membri, urm ă nd ca sectorul public s ă  reprezinte mai mult de 
50%. Parteneriatul local va  ft  intotdeauna deschis tuturor celor interesati, inclusiv pentru tineri, fernei ş i 
reprezentanti ai minorit ă tilor, care vor avea o reprezentare coreet ă  in Asociatie. in functie de situaţ ia 
existent ă  la nivel local. 

(9) Consiliul Director va intoemi ş i actualiza permanent registrul  cu  membrii Asociaţ iei. 

CAP.VI  Organizarea ş i conducerea Asocia ţ iei FLAG BORCEA 

Art.18 Conducerea Asociatiei este structurat ă  astfel: 
Adunarea General ă  este alcatuita din totalitatea membrilor Asociatiei ş i are in eompetentă  

fixarea strategiei generate a acesteia, alegerea eelorlalte organe de conducere ş i control al 
activită tii  generate a Asociaţ iei; 

Consiliul Director este organul executiv al acesteia ş i exereit ă  conducerea intre dou ă  adun ă ri generate; 
Pre ş edintele Asocia ţ iei, care este si pre ş edintele Consiliului Director reprezint ă  Asociatia 

in relaţ iile cu tertii; 
Comitetul de selecţ ie a proiectelor. 

Adunarea General ă  a Asociafiei FLAG BORCEA 

Art. 19. — (1) Adunarea General ă  a Asociaţ iei este organul de conducere  at Asociatiei, foniiat  
din toti reprezentantii asocia ţ ilor, desemnaţ i in condiţ iile legii: 

Judeţ ul Ialomi ţ a este reprezentat de drept  hi  Adunarea General ă  a Asociatici de eă tre 
Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita. 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 Judetean Ialomi ţ a, secretarului general al judeţului Ialomita, administratorului public, 
precum ş i orică ror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei institutii 
publice de interes judetean. 

- Comunde, ora ş ele ş i municipüle stint reprezentate de drept in Adunatea General ă  a Asociatiei 
de că tre primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unit ă tilor administrativ-teritoriale 
in adunarea general ă  viceprimarilor, secretarului general al IJAT-ului, administratorilor publici, precum 

7 



ş i orică ror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institu ţ ii publiee 
de interes local. 

- ONG-urile sunt reprezentate de persoană  desemnată  expres de organele de conducere ale 
acesteia. 

(2) Fiecare Asociat va depune toate diligen ţ ele pentru a-si asigura reprezentarea permanent ă  in 
cadrul Adună rii Generale a Asociaţ iei. 

(3) Hotă ră rile 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  hot ă rari  in  conformitate cu statutul asocia ţ iei. Hotă ră rile Adună rii 
Generale sunt asimilate actelor administrative si intră  sub incidenţ a prevederilor legii contenciosului 
administrativ. Hotă ră rile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii si 
pentru rnembrii care nu an Mat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriv ă . 

Art. 16. — (1) Adunarea General ă  a Asociatiei poate fi adunare ordinar ă  sau extraordinar ă  si 
indeplineste atributiile care ii revin conform art. 21  aim.  (2) din Ordonanta guvemului nr.26/2000, 
aprobata  en  modificarile si completari prin Legea nr.246/2005, precum si atributiile speciale prevazute 
de prezentul statut in exercitarea competentelor, conform mandatului incredintat de catre asociati prin 
prezentul statut. 

(2) Adunarea Generală  ordinară  se convoac ă  o dat ă  pe an. Convocarea Adun ă rii Generale trebuie 
s ă  fie inso ţ ită  de ordinea de zi ş i trebuie fă cută ,  en eel puţ in 5 zile inainte de data fixată . 

(3) Adunarea General ă  extraordinar ă  va avea  be on de ate on  este necesar, la cererea 
Consiliului Director, a Pre ş edintelui Asocia ţ iei sau la cererea a cel puţ in a 1/3 din numă rul membrilor 
Asociaţ iei, cu eel puţ in 3 zile inainte de data fixată . Convocarea se va face in scris, prin scrisoare,  fax,  
e-mail sau alte mijloace electronice. 

(4) $edinţ ele Adun ă rii Generale a Asociaţ iei pot avea loc si prin mijloace electronice de 
coinunicare direct ă  la distanţă , iar hotă farile adună rii  generate pot fi semnate de asociaţ i inclusiv cu 
semn ă tură  electronic ă  extins ă . La fiecare sedin ţă , Adunarea General ă  va alege dintre participan ţ ii la 
sedinţă  un secretar executiv care va redacta procesul verbal al sedinţ ei. Procesul verbal este semnat de 
Pre ş edinte si de secretar, inclusiv cu semn ă tură  electronică  extinsă , după  caz. 0 copie a procesului verbal 
va fi transmis ă , in tennen de 3 (trei) zile lucr ă toare de la data sedin ţ ei, fiec ă rui asociat, indiferent dac ă  
reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la sedinţă . $edinţ ele Adună rii Generale a Asociaţ iei pot fi 
inregistrate pe suport video sau audio. 

(5) Hotă rarile Adun ă rii Generale Sc iau cu majoritate calificat ă , de jumă tate plus unu din numă rul 
membrilor prezen ţ i. in cazul votului deschis ş i  in situaţ ia de egalitate de voturi, votul Presedintelui 
Asociaţ iei este hotă rator. 

(6) Asociatal care, intr-o anumit ă  problema supusa hot ă ră rii Adună rii Generale, este interesat 
personal sau prin so ţul sau, ascendenţ ii sau descenden ţ ii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana 
la gradul al patrulea inclusiv nu va putea  ma parte la deliberare si nici la vot. 

(7) Atunci c ă nd va fi cazul, membrii Adun ă rii Generale vor delega dreptul de vet  că tre un 
reprezentant permanent printr-o delega ţ ie scris ă  care se va depune la sediul Asociaţ iei sau la loeul unde 
se organizeaz ă  sedinţ a si va fi valabil ă  pana la revocare. In baza acesteia, reprezentantul permanent va 
exereita dreptul de vot in numele mernbrilor pentru care a fost irnputemicit, insa doar in situaţ ia in care 
acesfia nu se prezintă  personal sau nu deleagă  un alt reprezenant pentru sedin ţ a respectiva. Mandatul 
poate fi revocat tot prin delegaţ ie scrisă  expres ă  comunicată  Asociaţ iei. Membrii care si-au exprimat 
votul prin interniediul delegă rii vor fi considera ţ i prezenţ i in ş edinţă  si au dreptul de a da instrucţ iuni 
reprezeraantului permanent Cu  privire la modul de vet prin  once  mijloc de comunicare ce face dovada 
voinţ ei exprimate. 

(8) Adunarea General ă  este condus ă  de eă tre Presedintele Asocia ţ iei sau de că tre o persoan ă  
imputernicită  de acesta, 

(9) Adunarea General ă  a Asociaţ ilor are urmă toarele compete*: 
a) alege Si  revoca organele de conducere si reprezentare ale Asociaţiei: Presedintele si membrii 

Consiliului Director, Cenzorul, Managerul de Proiect; 
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b) pentru irnplernentarea prevederilor Prograrnelor europene/nationale/loeale din domeniul 
pescuitului nume ş te Managerul de Proiect in calitate de reprezentant legal al Asociafiei in cadrul 
contractelor cu finan ţ are nerambursabila si in relatia cu ministerele de resort; 

c) decide asupra mă 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 Asociafiei la propunerea Consiliului Director; 
f) aprob ă  programul anual initial de activitate si raportul anual (final) de activitate; 
g) adopt ă  bugetul, bilantul ş i fixeaz ă  nivelul cotizatiei anuale pentru unitatea administrativ 

teritoriala membra a Asociafiei si / sau pentru membrii priva ţ i on reprezentanti ai societ ăţ ii civile, 
precum si once alte operatiuni legate de patrinioniul Asociatiei. 

aproba strategia de dezvoltare locala in vederea depunerii spre autorizare a acesteia conform 
prevederilor Programelor europene/nationale/locale din domeniul peseuitului si obiectivelor generate ale 
Asociatiei. Cu acordul autoritatilor de management din domeniu„ actualizarea strategiei de dezvoltare 
locala pe pareursul implement ă rii se poate reahza in baza hot ă rftrii Consibului Director si cu acordul 
Managerului de Proiect, 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 activitate si rapoartele initiale, planul anual de achizitii si bugetul pe o 
perioad ă  de un an intocmite de Consiliul Director; 

k) decide s ă  lă rgeasc ă  obiectul de activitate in conformitate cu scopul Asociatiei ş i legislafia 
română  in vigoare: 

1) decide infiintarea de filiale on sucursale in conformitate cu scopul Asociatiei ş i legislatia 
romană  in vigoare; 

m) in caz de necesitate emite regulamente interne de functionare perttru oricare dintre organele 
on structurile subordonate; 

n) revoc ă  membrit Consiliului Director sau intregul Consiliul dac ă  in activitatea acestuia se 
constat ă  nereguli grave in ceea cc prive ş te administrarea Asoeiatiei; 

o) aproba remunerarea membrilor Consiliului Director pentru activitatea prestata; 
p) in baza competentelor stabilite de prezentul statut si conform prevederilor legal; poate 

modifica continutul statutului; 
q) decide dizolvarea Asocia ţ iei ş i numeş te liehidatorii, precum Si desfinatia finala a bunurilor 

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

corecta implementare a proiectelor derulate de Asocia ţ ie; 
(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 Presedintele 
Asociatiei, Tn persoana Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita, ş i ineă  4 (patru) membri numi ţ i de 
Adunarea Genera16 din fandul reprezentantilor celorlalti asociati, pe o perioada de 4 (patru) ani. 
Componenţ a Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a 
tuturor membrilor Asocia ţ iei , utilizand principiul reprezent ă rii prin rotaţ ie. 

(2) Pre ş edintele Asociaţ iei este, de drept, ş i Presedinte al Consiliul Director. Membrii sunt 
desemnafi prin Hot ă rare a Adună rii Generale a Asociatilor. 

(3) Principala responsabilitate a Consiliului este s ă  asigure funetionarea Asociatiei in 
conformitate cu statutul acesteia intre cloud Adun ă ri General; membrii consiliului director ffind 
raspunzatori pentru activitatea lor, in conformitate cu legislatia in vigo are. 

(4) 	Adunarea General. a Asociatiei poate modifica num ă rul membrilor Consiliului Director 
si durata de func ţ ionare 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 
ori este nevoie, la convocarea presedintelui Asociatiei. Ş edintele se pot desfasura ş i prin mijloace 
electronice online. 

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

('7) Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta procesul 
verbal al sedintei. Procesele verbale se semneaza de toti membrii consiliului 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 in justi ţ ie, 
in acelea ş i condi ţ ii de contestare ca si hot ă rdrile Adundrii Generale, 

(9) Consiliul Director are urină toarele atribu ţ ii principale: 
a) convoacă  Adunarea General ă : 
b) modified adresa sediului social si stabile ş te adresa pentru puncte de lucru / finale / sucursale; 
c) aproba ROI/ROF/alte regulamente si proceduri; 
d) avizeaz ă  inserierea de noi membri si inainteaz ă  cererea spre analiz ă  Adundrii Generale; 
e) propune Adundrii Generale excluderea de membri; 
f) intocme ş te ş i inainteaz ă  spre aprobare Adun ă rii Generale raportul de activitate pe mandatul 

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

o perioadd de un an ş i le supune aprob ă rii Adună rii Generale; 
h) programeaz ă  gestionarea administrativa, economicd si financiar ă  a Asociaţ iei  in  cadrul 

proiectelor finanţ ate prin prevederilor Programelor europeneina ţ ionale/locale din domeniul pescuitului 
sau din alte domenii, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect; 

i) autorizeaz ă  incheierea unor contracte de imprumut  cu  titlu gratuit si fara dobanda, sume de 
bani de la oricare dintre membrii ei sau de la salariaţ ii asociaţ iei pentru rulajul financiar al proiectelor 
cu finan ţ are pe care le desfasoara: 

j) autorizeaz ă  apeluri de selecţ ie pentru finanţ area proiectelor beneficiarilor, 
k) nume ş te membrii Comisiei de Contesta ţ ii pentru selec ţ ia proiectelor finan ţ ate ; 
L) Aproba actualizarea strategiei de dezvoltare locala pe parcursul implement ă rii proiectelor din 

cadrul Programelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului sau din alte domenii, daca 
ac ţ iunea este permisa de instituţ iile de management in eadrul manualelor de pro  cedura care 
reglernenteazd activitatea grupurilor de acţ iune locala; 

m) avizeaz ă  organigrama si politica de personal; 
n) angajeaz ă  personal salariat sau indemnizat neeesar desf ăş ură rii activit ăţ ii specifice Asocia ţ iei, 

in limitele impuse de bugetul aprobat si de prevederile ghidurilor solicitantului aflate in derulare, in mod 
direct San delegdncl atribu ţ iile unei Cornish de Selecţ ie a Pesonalului. 

o) stabile ş te ş i intreţ ine relaţ iile cu tel.* si  pa ate  propune Pre ş edintelui Aociaţ iei să  incheie acte 
juridice in numele ş i pe seama Asocia ţ iei; 

p) aproba inscrierea  in  federa ţ ii, alte parteneriate de profil relationate  cu  activitatea sa Si  
cheltuielile aferente pentru men ţ inerea calitatii de membru asociat ce decurg in mod direct; 

q) apara si gestioneazd interesele Asocia ţ iei si face lobby pentru buna desfăş urare a activitatii: 
r) poate imputernici una sau mai multe persoane cu func ţ ii executive, inclusiv persoane care au 

ealitatea de membru, pentru a Indeplini o serie din atribuţ iile sale. Aceste persoane pot fi remunerate 
suplimentar pentru activitatea depusd in folosul Asociaţ iei; 

s) indeplineste  once  alte atribuţ ii stabilite de Adunarea  General  ă  sau de regulamentele interne. 

Pre ş edintele Asociatiei FLAG BORCEA 

Art. 21 (1) — Pre ş edintele Aweiatiel este Presedintele Consiliului Jude ţ ean Ialomita. 
Presedintele Asocia ţ iei are atribu ţ iile prevă zute in prezentul Statut ş i reprezint ă  Asociatia FLAG 
BORCEA in raporturile en terţ ii, cu excep ţ ia situaţ iilor in care se prevede expres altfel, 

(2) Pre ş edintele are urmă toarele atribuţ ii prineipale: 
a) conduce Adunarea Generala; 

10 



b) are atribu ţ ii de reprezentare in general a Asocia ţ iei in relaţ iile interne ş i intemationale, fara a 
fi insa reprezentant legal in cadrul Prograrnelor europene/na ţ ionale/locale din domeniul pescuitului sau 
din alte domenii; 

c) vizeaza si semneaz ă  documente; 
d) duce la indeplinire hotă ră rile Adună rii Generale si ale Consiliului Director; 
e) eonvoacă  organele de eonducere ale Asocia ţ iei; 
t) urrn ă reş te si impune respectarea statutului ş i angajamentelor Asoeia ţ iei; 
g) supravegheaz ă  ală turi de organele abilitate gestionarea patrimoniului ş i a fondurilor 

Asociaţ iei. 
h) indepline ş te mice alte atribu ţ ii stabilite de Adunarea General ă  ea fiind in sareina so; 
i) poate delega o parte din atribu ţ iile sale Consili -alui Director sau Managerului de Proiect. 
(3) in caz de vacant ă , indisponibilitate sau demisie a Presedintelui, Consiliul Director 

desemneaz ă  dintre membrii s ă i un Pre ş edinte interitnar pan ă  la urmă toarea Adunare Generala. 

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

(2) Din aparatul tehnie va face parte personal cu preg ă tire specific ă  necesar ă  indeplinirii 
seopului i obiectivelor Aso ciatiei 

(3) La ealculul cuantumului propus al cotizatiei anuale, consiliul director va lua in considerare 
sumele necesare pentru acoperirea eheltuielilor de functionare a aparatului tehnic al Asocia ţ iei. 

Comitetul de selectie a proieetelor 

Art. 23 (1). - Comitetul de selectie o proiectelor va fi ale ă tuit din 3 membri titulari si 3 membri 
supleanti. La nevoie num ă ral membrilor comitetului de selectie poate fi modificat printr-o hot ă ră re a 
Adună rii Generale a Asocia ţ iei. 

(2) Dac ă  unul din proiectele depuse pentru seleetare apar ţ ine unuia din membrii comitetului. 
in aceast ă  situatia persoana (organiza ţ ia) in cauz ă  nu are drept de vot ş i nu va participa la int ă lnirea 
comitetului respectiv. 

(3) Primul comitet de selectie a proiectelor va fi ales la prima Adunare General ă  a Asociaţ iei 
de dup ă  constituire, 

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

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

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

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

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

CI seria SZ nr. 615327 si Carnet expert CECCAR nr. 18416/2009), cu un mandat de 3 (trei) ani de la 
data dob ă ndiriide are Asocia ţ ie a personalit ăţ ii juridiee. 
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CAP: VIII — Cheltuielile Asociatiei FLAG BORCEA 

Art.25 (1) - Cheltuielile principale ale Asociaţ iei, fară  a se limitate la acestea, sunt: 
a) Salarii si alte plaţ i pentru personalul contractat Tn 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 inchirierea -unor locaţ ii; 
d) Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de birotică  si electronice si software, 

precum si a altor echipamente necesare pentru desfă surarea activitatilor Asocia ţ iei; 
e) Cheltuieli pentru organizarea int ă lnirilor; 
f) Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, post ă  si servicii postale), transport si plata 

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

din care Asociaţ ia face parte ca si membm. 
h) Studii ale zonei  on  alte studii/eercetari neeesare atingerii scopului Asocia ţ iei sau realiz ă rii 

proiectelor in care este implicata Asociafia, 
i) Mă suri pentru fumizarea informa ţ iei Cu  privire la strategia de dezvoltare local ă ; 
j) Instruirea personalului implicat  în  irnplementarea strategiei de dezvoltare local ă ; 
k) Evenimente de promovare; 
(2) Asociatia naai poate angaja  once  alte cheltuieli legale, in conformitate cu necesitatile de moment 
sau legate de proiectele desfă surate Si in concordanta  en  scopul pentru care Asociaţ ia s-a infiintat, 
cum ar fi, fara insa a se limita la: 
a) Cheltuieli cu publicitatea; 
b) Cheltuieli cu formarea; 
c) Traduceri; 
d) Calatorii/schimburi de experienţ a; 
e) Protocol; 
f) Alte cheltuieli care sunt eligibile in cadrul ghidurilor Programelor de finantare in cadrul c ă rora 
depune cereri de finantare, precum si in legislaţ ia naţ ionala si europeana aferenta; 
g) Cheltuieli relationate cu depunerea si iniplementarea de proiecte pe fonduri n.erambursabile si 
proiecte de cooperare; 
h) Cheltuieli cu implementarea de proiecte proprii; 
i) Cheltuieli financiare; 
j) Alte eheltuieli prevă zute de lege. 

CAP.VIII Dizolvarea si liehidarea. Fuziunea 

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

Art. 2'7. Asociatia se dizolva de drept prin: 
a) Imposibilitatea realizarii scopului si obieetivele pentru care a fost constituita ,daca in termen de 

3(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) Imposibilitatea constituirii adunarii generale  sun 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 unnareste 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 
pfivat sau drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotara,rii adunarii generale sau a instantei 
judecatoresti cornpetente. 

Art.30 - (1) Dupa tenninarea 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 nr. 26/2000 privind 
asociatiile ş i fundatiile, cu modific ă rile ş 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 imputemice ş te domnul Dogaru Iulian Grigorin, CNP 1750717212964, posesor CI sefia 
SZ nr. 456378, domiciliat in Slobozia, b-dul Matei Basarab, bl.G, sc.C, ap.9, judetul Ialomita s ă  
desfa ş oare  pro  cedura de dobanclire 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 (două ) exemplare originale, astazi 	 i  este atestat 
in conditiile art. 243 alin.(1) lit.h) din Codul administrativ. 

ASOCIATH: 

Judetul Ialomita 
prin Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita 

Pavel Marian 
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Municipiul Feteş ti 
prin Primar 

onchereche Laurentiu Georgia 

Comuna Giurgeni 
Prin primar 
Dinu Valere 

Comuna Viă deni 
prin Primar 
Dinu Maria, 

Asociatia "Pescados" 
prin Pre ş edinte 
Mang'l ă  Marian Sorinel 

Asociatia Pescarilor 
Profesioni ş ti "BRAŢ UL BORCEA" 

Comuna F ă că eni 
prin Primar 
Ro ş u Nuti 

Comuna Stelnica 
	

Conuma Bordu ş ani 
prin Primar 	 win Primar 
Brate ş  Costel 
	

Bobocel Marin Vastle 

SC Stimex SRL 
	

II Anghel CM Florica 
Dutu Stetian Stoian 
	

Anghel Florica 

SC Avril Corn SRL 
	

SC Yuli&Mery Divers SRL 
Marin Traian Floric ă 
	

Parascbiv Mariana M ă riuca 

SC Deeacos SRL 
	

IF Brate ş  Flavius Andrei 
Dinu Aniş oara 
	

Brate ş  Flavius Andrei 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

