ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA

JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI

STATUTUL ASOCIATIEI
ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI
CAPITOLUL I. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA
Art. 1. (1) ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI, denumită în continuare
„Asociatie”, cu abrevierea „AZPIM”, este persoană juridică română de drept privat, fără
scop patrimonial, neutră din punct de vedere politic şi confesional.
Art. 2. (1) Sediul Asociatiei se află în sat Suliţa, strada Principala nr. 125, comuna Suliţa,
jud. Botoşani.
(2) Sediul va putea fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea
prevederilor legale.
Art. 3. Durata de funcţionare a Asociatiei este pe termen nedeterminat, începând cu data
înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL II. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIATIEI
Art. 4. (1) Asociatia are ca scop principal sprijinirea dezvoltării rurale durabile a
comunităţilor din arealul deservit (Comunele: Albesti, Baluseni, Copalau, Durnesti,
Frumusica, Mihai Eminescu, Rachiti, Roma, Stauceni, Sulita si orasul Flamanzi din judetul
Botosani, precum si Comuna Deleni din judetul Iasi), promovarea cooperării pentru
rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi implementarea proiectelor şi
accesarea fondurilor europene, nationale si/sau alte tipuri de granturi, punând astfel bazele
identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării Strategiei
de Dezvoltare Locala Integrate pentru Zona pescareasca deservita - in principal, dar nu
numai, pentru orizontul de timp 2014-2020-2023, în vederea conservării patrimoniului
natural local si a consolidarii capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor, a
dezvoltării mediului economic şi a îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor
locale.
(2) Asociatia va functiona dupa principiul unui FLAG – Fishing Local Action Group,
respectiv un Grup de Actiune Locala pentru Pescuit, asa cum este acesta definit in cadrul
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FEPAM – Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime. În sensul FEPAM, grupurile de
acţiune locală pentru pescuit (FLAG) sunt formate din reprezentanţi ai intereselor socioeconomice locale ale sectoarelor public şi privat şi în cadrul cărora, la nivel decizional, nici
autorităţile publice astfel cum sunt definite conform normelor naţionale, nici un singur grup
de interese nu deţine mai mult de 49% din drepturile de vot.
(3)Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) reprezinta o
abordare care pune pe primul plan viziunea si implicarea – participarea comunitatii in
atingerea obiectivelor propuse, printr-o abordare „de jos in sus”.
Art. 5. Obiectivele Asociatiei sunt:
a) elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de Programul Operational pentru Pescuit
si Afaceri Maritime 2014-2020, (denumit in continuarea POPAM 2014-2020), in conformitate
cu prevederile Regulamentele (UE) nr.: 508/2014, 1242/2014, 1243/2014, 1303/2013 ale
Parlamentului European și ale Consiliului si alte documente specifice europene si/sau
nationale (legislatie primara si/sau secundara din domeniul pescuitului si acvaculturii);
b) elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL), având ca punct de
plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen, conform procedurilor
specifice, elaborate de Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru
POPAM 2014-2020 (denumita in continuare DGP-AMPOPAM);
c) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor care să respecte următoarele:
- să evite conflictele de interese,
- să garanteze că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate
de parteneri care nu au statutul de autorități publice și
- să permită selecția prin procedură scrisă;
c) alegerea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul SDL, stabilirea criteriilor de selecţie a
proiectelor în acord cu prioritățile specifice stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală
respectiva;
d) asigurarea, cu ocazia selecțării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în
funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
e) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecţie;
f) primirea și evaluarea cererilor de finanţare;
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g) selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor
către Autoritatea de Management în scopul verificării finale a eligibilității şi după caz a
modalităţii de selecţie, înainte de contractare;
h) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă;
i) pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale,
care vor să participe la proiecte în cadrul POPAM ;
j) încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea
de noi soluţii la problemele locale existente si identificate ca atare;
k) realizarea de acţiuni de promovare a parteneriatului public-privat;
l) sprijinirea valorificarii echilibrate a resurselor locale naturale, sporirea şi capitalizarea
atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit şi de acvacultură, inclusiv operaţiunile care
vizează atenuarea schimbărilor climatice, sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara
pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în
zonele de pescuit şi acvacultură, promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în
zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului
cultural maritim, sprijinirea crearii si pastrarii locurilor de munca existente in acest
domeniu, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de
aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură, precum si consolidarea rolului
comunităţilor pescăreşti în ceea ce priveşte dezvoltarea locală şi guvernanţa resurselor
locale de pescuit şi a activităţilor maritime;
m) diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri
alternative in cadrul comunitatilor locale pescaresti deservite;
n) în contextul elaborării strategiei de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a
punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu şi
calitatea vieţii/diversificare, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural
şi cultural, creşterea conştientizării asupra mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea
serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile pentru energie.
o) activitati de consultanta pentru beneficiari privati si/sau publici, in vederea accesarii de
programe prin POPAM, in sesiunile deschise la nivel national, dar si in cadrul altor programe
de finantare (europene, nationale si/sau alte tipuri de granturi specifice), conf. art 48 din
OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
p) cu aprobarea prealabila a Consiliului Director, Asociatia se poate implica, in nume propriu
si/sau prin parteneriate constituite in acest sens, in scrierea si implementarea altor tipuri de
proiecte cu finantare nationala, europeana si/sau din alte tipuri de granturi, proiecte care
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au legatura cu obiectivele de mai sus si care sunt, la un moment dat, considerate a fi
oportune in ducerea la indeplinire a specificului activitatii derulate si la sprijinirea
dezvoltarii durabile a Zonei Pescaresti deservite. In sprijinirea realizarii unor astfel de
initiative, Adunarea Generala poate aproba participarea Asociatiei la co-finantarea
respectivelor proiecte, din surse proprii, constituite cu respectarea prevederilor actelor
statutate ale Asociatiei si a reglementarilor legale in materie.
Art. 6. Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociatia va realiza următoarele
activităţi:
a) elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata (SDL) pentru zona
pescareasca identificata;
b) instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiei integrate de
dezvoltare locală şi informare in teritoriu asupra strategiei elaborate;
c) colectarea, analiza şi difuzarea de informații privind acţiunile de dezvoltare locala;
d) colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare locala in domeniul
pescuitului si acvaculturii;
e) constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe
şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rlocala;
f) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
g) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor
elaborate;
h) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
i) participarea la întrunirile reţelelor interne şi europene;
j) editarea de publicaţii si materiale de informare si promovare proprii, sua prin intremediul
unor terti;
k) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice si/sau juridice din ţară şi străinătate,
putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
l) organizarea de apeluri pentru proiecte;
m) sprijinirea depunătorilor de proiecte;
n) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
o) monitorizarea proiectelor;
p) alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea generală si de documentele si procedurile
specifice elaborate de DGP-AM POPAM, precum si orice alte eventuale organisme
finantatoare, în condiţiile legii si ale art. 5, lit. p) din Statutul Asociatiei.

Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 125, comuna SULITA, Judetul Botosani
email: flagbotosaniasi@gmail.com

ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA

JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI
CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIATIEI. DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU.
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Art. 7. (1) Membrii Asociatiei sunt:
a) Parteneri din sectorul public (administraţie publică, locală sau judeţeană, servicii
publice: servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi etc);
b) Parteneri din sectorul privat (întreprinderi private din sectorul pescăresc sau cele care
prin activitatea lor au o legătura directă cu sectorul pescăresc etc);
c) Parteneri din cadrul societăţii civile (organizaţii non-profit, asociaţii, organizaţii si
fundaţii de antreprenoriat, persoane fizice).
(2) Membrii Asociatiei sunt reprezentaţi prin reprezentanţii desemnaţi de aceştia, în
condiţiile legii.
(3) Semnatarii Statutului si ai Actului Constitutiv – in vederea dobandirii personalitatii
juridice de catre Asociatie, sunt membri fondatori. Ulterior, Asociatia poate accepta si
coopta noi membri, care vor putea dobandi la cerere si cu aprobarea prealabila a Consiliului
Director, calitatea de membru asociat.
Art. 8. Pentru a face parte din Asociatie, persoana în cauză trebuie să fie reprezentanta
unei activităţi din sau in legatura cu domeniul in care activeaza Asociatia sau trebuie să fi
primit un mandat din partea colectivităţii sau structurii din care provine prin care se solicită
aderarea la prezentul statut şi se obligă la achitarea cotizaţiei anuale.
Art. 9. (1) Dobândirea calităţii de membru in Asociatie si, pe cale de consecinta, extinderea
parteneriatului initial, prin adaugarea de noi membri asociati, se face prin Hotarare
adoptata de Consiliul Director.
(2) Cel interesat sa obtina calitatea de membru in Asociatie, va înainta o cerere către
Consiliul Director, care are obligatia de a verifica documentele atasate la cererea
respectiva.
(3) In functie de forma juridica a celui interesat sa obtina calitatea de membru in Asociatie,
aceste acte pot fi, fara a se limita la acestea: actele de infiintare, cazierul fiscal,
certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului, hotararea de aderare, cartea de
identitate a reprezentantului legal etc).
(4) Daca membrii Consiliului Director, cu majoritatea celor prezenti, avizeaza favorabil
solicitarea respectiva, Consiliul Director va adopta o hotarare prin care cel interesat va
dobandi calitatea de membru asociat in Asociatie.
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(5) Consiliul Director are obligatia de a aduce la cunostinta Adunarii Generale a Asociatiei,
in sedinta imediat urmatoare, lista cu persoanele care au dobandit calitatea de membru
asociat, fapt ce va fi consemnat in procesul verbal al sedintei respective
(6) Adunarea Generala a Asociatiei poate adopta plata unei taxe de inscriere, pentru noii
membri, in conformitate cu prevederile prezentului statut, caz in care calitatea de membru
asociat se obtine dupa achitarea taxei de înscriere stabilită prin hotarare a Adunarii
generale, cu majoritatea celor prezenti.
Art. 10. Calitatea de membru al Asociatiei încetează prin:
a) retragerea de bunăvoie, cu exceptia situatiei prevazuta la alin. 2 al art. 11 din prezentul
statut;
b) excluderea pentru cauze de nedemnitate şi incompatibilitate din Asociatie;
c) deces, în cazul persoanelor fizice;
d) pierderea personalităţii juridice;
e) neplata cotizaţiei anuale în cuantumul fixat şi la termenele stabilite;
f) dizolvarea Asociatiei.
Art. 11. (1) Membrii Asociatiei se pot retrage oricând din Asociatie, cu condiţia să comunice
hotărârea lor organelor de conducere ale Asociatiei, cu cel puţin 20 de zile înainte de
retragere.
(2) In cazul in care Asociatia implementeaza un proiect cu finantare externa, iar
teritoriul deservit reprezinta conditie de eligibilitate, asa cum este cazul proiectelor
finantate prin POPAM 2014-2020, Masura III.2, partenerii autoritati publice locale –
unitatile administrativ-teritoriale partenere, nu se pot retrage, inainte de finalizarea
proiectului respectiv.
(3) Excluderea din Asociatie se face în cazurile prevăzute în art. 10 din prezentul statut, la
propunerea Consiliul Director, prin hotărârea Adunării Generale a Asociatiei, cu votul a două
treimi din totalul membrilor.
Art. 12. Membrii Asociatiei care se retrag sau care sunt excluşi, nu au niciun drept să
revendice vreo parte din taxele de înscriere, cotizaţiile anuale sau alte eventuale contribuţii
băneşti sau materiale realizate de Asociatie până la data retragerii sau excluderii, rămânând
obligaţi să achite cotizaţiile pe tot timpul cât au fost membri.
Art. 13. Membrii Asociatiei au următoarele drepturi:
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a) să participe cu drept de vot (egal pentru toti partenerii), la Adunarea Generală a
Asociatiei, să aleagă şi să fie aleşi în organele Asociatiei;
b) să participe la activitatea Asociatiei, să facă propuneri privind activitatea desfăşurată, să
primească explicaţii de la organele de conducere ale Asociatiei asupra problemelor de
interes comun ridicate;
c) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi
control ale Asociatiei;
d) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune
Asociatia şi să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea nivelului
de pregătire;
e) să colaboreze la publicaţiile Asociatiei.
Art. 14. Membrii Asociatiei au următoarele obligaţii:
a. să respecte prevederile statutului, ale actului constitutiv
b. sa respecte prevederile hotararilor adoptate de Adunarea generala si de Consiliul
Director;
c. să participe activ la realizarea scopului Asociatiei;
d. să participe la Adunările generale şi la activităţile iniţiate de Asociatie;
e. să dovedească deplină loialitate faţă de Asociatie, să promoveze şi să apere interesele
legitime ale Asociatiei;
f. să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Asociatiei;
g. să plătească în fiecare an cotizaţia stabilită;
h. să plătească la înscrierea în Asociatie o taxă de înscriere în cuantumul stabilit de
Adunarea generală, daca exista o hotatare a Adunarii generale care sa prevada o
astfel de taxa.
CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIATIEI
Art. 15. Organele de conducere, administraţie şi control ale Asociatiei sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.
Art. 16. (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea
membrilor.
(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii:
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a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociatiei;
b) alegerea şi revocarea membrilor comitetului de selecţie, ai comisiei de contestatii si ai
comitetului de monitorizare, in conformitate cu procedurile si documentele specifice,
elaborate de DGP – AM POPAM ;
c) excluderea membrilor care au încălcat prevederile statutare;
d) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
e) alegerea şi revocarea Consiliului Director;
f) alegerea şi revocarea cenzorului, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
g) drept de control permanent asupra Consiliului Director, a cenzorului, sau, după caz, a
membrilor comisiei de cenzori.
h) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;
i) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
j) dizolvarea şi lichidarea Asociatiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
k) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către
membrii Asociatiei, la propunerea Consiliului Director;
l) orice alte dispoziţii prevăzute în statut, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art. 17. Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, în primul
trimestru, la convocarea Consiliului Director.
Art. 18. Adunarea generală se poate întruni şi în sesiuni extraordinare, ori de câte ori este
necesar, la convocarea Consiliului Director sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul
membrilor Asociatiei.
Art. 19. (1) Convocarea Adunării generale se face în scris, telefonic, prin fax sau poştă
electronică, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data convocării şi va trebui să
cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.
(2) Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă jumătate plus unu din
totalul membrilor Asociatiei, la prima convocare (sedinta constitutiva, organizata imediat
dupa dobandirea personalitatii juridice prin inscrierea in Registrul asociatiilor).
(3) La a doua convocare si urmatoarele, Adunarea generală va putea hotărî cu majoritatea
simpla a celor prezenţi.
(4) Hotărârile Adunării generale se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă, cu
excepţia cazului in care prin statut se prevede altfel.
(5) Adunarea generală este condusă de preşedintele Asociatiei, iar în lipsa acestuia de către
vicepreşedinte.
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Art. 20. Discuţiile şi hotărârile Adunării generale se consemnează într-un registru de
procese-verbale de către secretarul Asociatiei sau, în lipsa acestuia, de către unul din
membrii Asociatiei, desemnat de Adunarea generală, sau de catre un salariat al Asociatiei,
care are desemnate aceste atributii prin fisa postului. Registrul de procese-verbale se
păstrează la sediul Asociatiei. Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la
şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor; daca a fost intocmit de altcineva decat
secretarul Asociatiei, procesul verbal va fi contrasemnat de catre secretarul Asociatiei, cu
exceptia situatiei in care acesta a lipsit de la sedinta respectiva, caz in care va fi
contrasemnat de presedintele Asociatiei.
Art. 21. Hotărârile adoptate de Adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi
ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea
generală sau au votat împotrivă.
Art. 22. (1) Consiliul Director este organul de administrare al Asociatiei, asigurând punerea
în executare a hotărârilor Adunării generale.
(2) Consiliul Director este format de 5 membri, numiţi de Adunarea generală pe un mandat
de 2 ani, care poate fi reînnoit. Consiliul Director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociatiei, utilizând
principiul reprezentării prin rotaţie.
(3) Pentru respectarea conditiilor de forma si fond prevazute prin acte ale potentialilor
finantatori (ghiduri ale solicitantului, manuale de procedura si alte documente specifice)
privind numarul membrilor, componenta si/sau reprezentativitatea acestora, precum si orice
alte cerinte in ceea ce priveste structura Consiliului Director, prin hotarare a adunarii
generale, se vor adopta cu majoritate simpla, eventuale astfel de modificari in ceea ce
priveste Consiliul Director.
(4) Primul Consiliu Director este alcătuit din:
a) Preşedinte NISTOR GHEORGHE
b) Vicepreşedinte BERESCU DOINA
c) Secretar LUPU MIHAI
d) Membru ATODIRESEI DIADEM VASILE
f) Membru LEAGAN GHEORGHE.
(4) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.
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(5) Daca va fi cazul, dupa dobandirea personalitatii juridice a Asociatiei, Adunarea Generala
isi poate modifica, prin vot, cu majoritate simpla din membrii prezenti, componenta
Consiliului Director.
(6) Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea duratei pentru
care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociatiei sau
deces.
Art. 23. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor Asociatiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociatiei, in solidar sau prin reprezentantul
legal – Presedintele Consiliului Director;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociatiei,
d) ţine evidenţa membrilor Asociatiei;
e) adopta hotarari privind dobandirea calitatii de membru al Asociatiei, cu majoritatea
membrilor prezenti;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală;
g) îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare;
h) Adunarea generala a Asociatiei poate adopta, cu majoritatea celor prezenti, remunerarea
membrilor Consiliului Director, cu deplina respectare a legislatiei incidente in materie.
Art. 24. (1) Consiliul Director, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, lucrează
valabil în prezenţa majorităţii dintre membrii săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii
membrilor prezenţi.
(3) Convocarea Consiliului Director se face de către preşedintele sau vicepresedintele
Consiliului Director, cu cel puţin 1 zi calendaristica înainte de data fixată pentru şedinţă.
(3) Discuţiile şi hotararile se consemnează într-un registru de procese-verbale de către
secretar sau, în lipsa acestuia, de către unul din membrii Consiliului Director, fie de catre un
salariat al Asociatiei cu atributii desemnate in acest sens prin fisa postului; registrul se
păstrează la sediul Asociatiei, in format electronic si/sau pe hartie.
(4) Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la
cunoştinţa tuturor, la cererea membrilor Asociatiei.
Art. 25. (1) Preşedintele Consiliului Director reprezintă Asociatia în relaţiile cu alte
persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
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(2) Preşedintele Consiliului Director conduce lucrările Adunării generale a Asociatiei şi ale
Consiliului Director şi asigură conducerea Asociatiei urmărind îndeplinirea hotărârilor
Adunării generale şi ale Consiliului Director.
(3) În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile
sale vor fi preluate de către vicepresedinte.
(4) Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive,
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a
incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei si pentru a indeplini orice alte
atributii prevazute in statut sau stabilite de catre Consiliul Director.
(5) Avand in vedere obiectivul Asociatiei, in vederea aplicarii pentru finantare
nerambursabila si ulterior in vederea implementarii proiectului respectiv, Consiliul Director
isi poate stabili un reprezentant legal de proiect, care poate fi remunerat din resursele
Asociatiei. Pentru proiectul finantat din POPAM 2014-2020, Masura III.2., Consiliul Director il
desemneaza ca reprezentant legal de proiect pe dl. Presedinte Nistor Gheorghe, care va
reprezenta Asociatia in relatia cu DGP – AM POPAM si va semna toate documentele specifice,
reprezentand deplin Asociatia in acest scop.
Art. 26. (1) Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor, ales de
Adunarea generală pentru un mandat de 2 ani.
(2) În cazul în care numărul membrilor Asociatiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la
data întrunirii ultimei Adunări generale, controlul financiar intern se va exercita de către o
comisie de cenzori formată din trei membri.
(3) Membrii consiliului Director nu pot fi cenzori.
(4) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
(5) Primul cenzor al Asociatiei este d-na DELIHEI RODICA, expert contabil, identificata cu
CI seria XT nr. 608478, eliberata de SPCLEP Botosani la data de 22.07.2013, CNP
2590718070011, cu domiciliul in Mun. Botosani, Calea Nationala nr. 67, sc. C, etaj 4, ap. 14,
judetul Botosani.
Art. 27. Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea generala.
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Art. 28. In vederea indeplinirii obiectivelor asumate, cu deplina respectare a prevederilor
din documentele specifice (ghiduri ale solicitantului si altele), Adunarea generala va
desemna un Comitet de selectie a proiectelor primite, precum si o Comisie de solutionare a
contestatiilor. Structura acestor organe administrative va fi realizata in conformitate cu
conditiile si atributiile prevazute in acest sens de documentele specifice emise de
finantator. Pentru fiecare membru din aceste structuri se va desemna si un membru
supleant. De asemenea, pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor asumate prin SDL,
Adunarea generala poate desemna un Comitet de Monitorizare. Fiecare dintre aceste
structuri isi poate elabora un Regulament de Functionare, care va fi aprobat de catre
Consiliul Director, cu majoritatea membrilor sai.
Art. 29. (1) Pentru realizarea obiectivelor proprii ale Asociatiei, Consiliul Director poate
înfiinţa un Aparat tehnic, finanţat din resursele Asociatiei si/sau din surse nerambursabile,
functie de specificul proiectului.
(2) Aparatul tehnic este format din personalul executiv al Asociatiei.
(3) Personalul Asociatiei se angajeaza în cadrul Aparatului tehnic prin contract de
munca/contract de prestări sevicii pe perioada nedeterminată/determinata, cu respectarea
prevederilor legale în domeniu, într-un număr şi în condiţiile stabilite de Consiliul Director,
cu respectarea conditiilor de forma si de fond stabilite prin SDL.
(4) Personalul executiv sau colaboratorii Asociatii pot avea următoarele functii/indeplini
urmatoarele atributii, fara a se limita la acestea, dupa cum urmeaza:
a) Manager (Responsabil administrativ) – coordonează activitatea Asociatiei atât sub aspect
organizatoric cat si al respectării procedurilor de lucru specifice, elaborate de organismele
finantatoare, daca este cazul;
b) Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii
financiar – contabile a Asociatiei;
c) Responsabil cu animarea si monitorizarea/Specialist Relatii Publice – desfăşoară
activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor Asociatiei;
d) si/sau Sector tehnic – se va stabili un număr de angajaţi – Expert Tehnic/Expert Accesare
Fonduri Structurale si de Coeziune Europene/Expert Evaluator, în funcţie de
complexitatea activităţilor de la nivelul Asociatiei, având ca sarcină asigurarea
implementarii cu succes a SDL, verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor
implementa;
e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi, pentru buna desfăşurare a activităţilor
Asociatiei;
f) personal auxiliar – pentru activitati de intretinere si curatenie sediu administrativ.
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g) pentru cazul in care activitatea Asociatiei este direct legata de implementarea unor
proiecte cu finantare nerambursabila, Consiliul Director asigura indeplinirea conditiilor
asumate prin proiectele respective, in ceea ce priveste organigrama si politica de personal,
angajarile fiind facute in scopul implementarii respectivelor proiecte.
h) Consiliul Director poate angaja salariati in cadrul Aparatului tehnic si in afara
eventualelor proiecte ce se vor implementa, cu finantare nerambursabila, ceea ce inseamna
ca poate angaja cheltuieli cu personalul Asociatiei atat eligibile (rambursabile in cadrul unor
astfel de finantari), cat si neeligibile (suportate din resursele Asociatiei).
i) Organigrama Asociatiei, nivelurile de salarizare si atributiile salariatilor vor fi detaliate
prin fisele de post individuale, si vor fi aprobate si asumate de Consiliul Director.
CAPITOLUL V. PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Art. 30. (1) Patrimoniul Asociatiei se constituie din:
a) cotizatiile anuale ale membrilor. Prin hotararea Adunarii generale se va stabili
cuantumul cotizatiei anuale pentru fiecare categorie de membru. Acest cuantum se
actualizeaza in fiecare an, in primul trimestru;
b) taxele de inscriere. Prin hotararea Adunarii generale se va stabili cuantumul taxei de
inscriere pentru fiecare categorie de membru. Acest cuantum se actualizeaza in fiecare an,
in primul trimestru.
c) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
d) donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate;
e) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau
internaţionale;
f) finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociatie;
g) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
h) venituri realizate din activitati economice directe, in conditiile prevazute de lege;
i) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociatiei;
j) alte venituri prevazute de lege.
(2) La constituire, patrimoniul Asociatiei este reglementat prin dispozitiile legale in vigoare,
si consta din contribuţia în numerar a persoanei desemnate sa reprezinte Asociatia in
instanta, in vederea dobandirii personalitatii juridice, respectiv 200 Ron.
Art. 31. (1) Asociatia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociatie
din activităţile acestor societăţi comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului
Asociatiei, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale.
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(2) Asociatia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.
CAPITOLUL VI. DIZOLVARE, LICHIDARE
Art. 32. Dizolvarea şi lichidarea Asociatiei se va face în condiţiile şi cu procedura prevăzută
de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 – actualizata si completata la zi, şi pe baza hotărârii
Adunării generale.
Art. 33. Asociatia se dizolvă în următoarele cazuri:
a) de drept;
b) prin hotărâre judecătorească;
c) prin hotărârea Adunării generale.
Art. 34. Asociatia se dizolvă de drept prin reducerea numărului membrilor sub limita
prevăzută de lege, dacă acesta nu a fost complinit de 6 luni.
Art. 35. Asociatia se dizolvă prin hotărâre judcătorească atunci cand:
a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) Asociatia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) Asociatia a devenit insolvabilă.
Art. 36. Asociatia se dizolvă prin hotărârea Adunării generale cu votul a 2/3 din totalul
membrilor Asociatiei.
Art. 37. Asociatia se va lichida în condiţiile prevăzute de cap. 9, secţiunea a 2-a din O.G. nr.
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 38. Asociatia are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de identificare.
Art. 39. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art. 40. Din prezentul Statut face parte integrantă şi Actul constitutiv al Asociatiei.
Art. 41. Adunarea generală împuterniceşte pe d-nul NISTOR GHEORGHE domiciliat în
Municipiul Botosani, Strada Varnav, nr. 25A, județul Botoşani, identificat prin C.I. seria X.T.
nr. 407488/2009, emisă de SPCLEP Botoșani, CNP 1650414070038,, să reprezinte Asociaţia
pentru autentificarea actului constitutiv şi la Judecătoria Botoşani pentru depunerea cererii
în vederea înscrierii asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în scopul dobândirii
personalităţii juridice. Dl. NISTOR GHEORGHE este imputernicit, de asemenea, să faca toate
demersurile legale specifice, sa constituie patrimoniul initial, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, sa semneze in numele si pentru Asociatie, sa deschida cont bancar in
numele si pentru Asociatie, astfel incat sa asigure dobandirea personalitatii juridice de
catre Asociatie.

Tehnoredactat astăzi, în 4 (patru) exemplare originale, din care unul va fi pastrat la
arhiva Cabinet Avocat Froicu Adrian, doua vor fi depuse la Judecatoria Botosani si un
exemplar va ramane in arhiva ASOCIATIEI ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI.
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TABEL CU MEMBRII FONDATORI – SEMNATARI AI STATUTULUI ASOCIATIEI ZONA PESCAREASCA
IAZURILE MOLODVEI - AZPIM

Nr.
Numele şi prenumele
crt

Organismul
reprezentat

Natura
organismului

Semnătură

MEMBRI FONDATORI DIN SECTORUL PUBLIC –
REPREZENTANTI AI UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE PARTENERE

COMUNA ALBEȘTI

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

STRATULAT NECULAI

COMUNA BALUSENI

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

IVANOV CIPRIAN

COMUNA COPALAU

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

1.

AMARANDEI MIHAI

2.

3.
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Nr.

Semnătură

Numele şi prenumele

Organismul
reprezentat

Natura
organismului

4.

PRIGOREANU DUMITRU

COMUNA DELENI

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

5.

SASU VASILE

COMUNA DURNEȘTI

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

6.

OLOERIU DAN

ORASUL FLAMANZI

ADMINISTRATIE
PUBLICA

S.S.

7.

RĂDEANU CONSTATIN

COMUNA
FRUMUȘICA

ADMINISTRATIE
PUBLICA

S.S.

8.

GIREADA ANETA

COMUNA
EMINESCU

MIHAI ADMINISTRATIE
PUBLICA

S.S.

crt
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Nr.
Numele şi prenumele
crt

Natura
organismului

COMUNA RACHITI

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

COMUNA ROMA

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

COMUNA STAUCENI

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

COMUNA SULITA

ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ

S.S.

BULGARU
9.
FLORIN – DAN

10.

BARLIGA GHEORGHE

BURLACU
11.
RELU – VALENTIN

12.

CIUBOTARIU COSTINEL

Semnătură

Organismul
reprezentat

MEMBRI FONDATORI DIN SECTORUL PRIVAT SI ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE –
CENTRALIZATI PE FIECARE UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALA PARTENERA
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Nr.
Numele şi prenumele
crt

Organismul
reprezentat

Natura
organismului

Semnătură

PRIVAT

S.S.

PRIVAT

S.S.

UAT ALBESTI

CÎMPANU

CAMPIOSERV

FLORIN-CRISTIAN

POINT S.R.L

13.

UAT BALUSENI

14.

TAMPAU IONEL

TATI SRL

UAT COPALAU

Sediu: Sat SULITA, Strada Principala, nr. 125, comuna SULITA, Judetul Botosani
email: flagbotosaniasi@gmail.com

ASOCIATIA ZONA PESCAREASCA

JUDETUL BOTOSANI & JUDETUL IASI
Nr.

Organismul
reprezentat

IVANOV CRISTINA

IVANOV CRISTINA
ÎNTREPRINDERE
PRIVAT
INDIVIDUALĂ

S.S.

PESTE AURIU SRL

PRIVAT

S.S.

PRIVAT

S.S.

crt

15.

Natura
organismului

Semnătură

Numele şi prenumele

UAT DELENI

16.

LEAGAN GHEORGHE

UAT FLAMANZI

MURARIU A. PETRU
17.

MURARIU PETRU

Întreprindere
Individuală
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Nr.
Numele şi prenumele
crt

Natura
organismului

Semnătură

PRIVAT

S.S.

SERVICII
COMUNALE DRUM PRIVAT
CONSTRUCT SRL

S.S.

ZMAU DUMITRU

S.S.

Organismul
reprezentat

OLOERIU ELENA
18.

OLOERIU ELENA

Întreprindere
Individuală

UAT FRUMUSICA

19.

CRÎȘMARU PETRU

UAT MIHAI EMINESCU

20.

ZMAU DUMITRU

PERSOANA FIZICA
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Nr.
Numele şi prenumele
crt

Natura
organismului

Semnătură

PRIVAT

S.S.

PIRANIA SRL

PRIVAT

S.S.

IMPEX DONA SRL

PRIVAT

S.S.

NAVODUL
SRL

PRIVAT

S.S.

Organismul
reprezentat
ZMAU

21.

ZMAU MIHAI – MARIUS

MIHAI-MARIUS
Persoana
autorizata

fizica

ATODIRESEI
22.
DIADEM VASILE

UAT RACHITI

23.

24.

BRESUG CRISTINA

BERESCU DOINA

STAR
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Nr.

Organismul
reprezentat

Natura
organismului

Semnătură

Numele şi prenumele

25.

LUPU MIHAI

LUPU MIHAI

PERSOANA FIZICA

S.S.

26.

CHITANU MIHAI

CHITANU MIHAI

PERSOANA FZIICA

S.S.

PRIVAT

S.S.

crt

UAT ROMA

TUDOSE C. RADU
27.

TUDOSE RADU

Întreprindere
Familiala

UAT STAUCENI
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Nr.
Numele şi prenumele
crt

Organismul
reprezentat

Natura
organismului

Semnătură

PRIVAT

S.S.

ONG

S.S.

ONG

S.S.

PRIVAT

S.S.

TERANIT
28.

OANCEA IONELA
INVEST SRL

UAT SULITA

29.

CIRLIGEANU ISABELA- ASOCIATIA
SIMONA
MEDIUM

30.

NISTOR GHEORGHE

31.

POPESCU
CORNELIU

ECO-

ASOCIATIA
PISCICULTORULUI
SULIȚA

STEFAN CHINEL
PRODCOM SRL
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Nr.
Numele şi prenumele
crt

32.

POPESCU
BOGDAN

33.

NISTOR GHEORGHE

Organismul
reprezentat

DUMITRU- SILVOCAD
SRL

CHINEL

PISCICOLA S.A.

Natura
organismului

Semnătură

PRIVAT

S.S.

PRIVAT

S.S.
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Date de identificare ale membrilor fondatori ai
ASOCIATIEI ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI

I.

PARTENERI PUBLICI:

1. AMARANDEI MIHAI domiciliat în sat Albeşti, comuna Albeşti, județul Botoşani, identificat prin
C.I. seria X.T. nr. 558380/2012 emisă de SPCLEP Truşeşti, CNP 1510720076529, în calitate de
PRIMAR al COMUNEI ALBEŞTI, cu sediul în sat Albești, comuna Albești, jud. Botoşani, in
conformitae cu prevederile H.C.L. Albesti nr. 29/5.10.2016;
2. STRATULAT NECULAI domiciliat în sat Draxini, comuna Baluseni, județul Botoşani, identificat
prin C.I. seria X.T. nr. 635040/2014 emisă de SPCLEP Botosani, CNP 1491107070049, în calitate
de PRIMAR al COMUNEI BALUSENI, cu sediul în sat Baluseni, comuna Baluseni, jud. Botoşani, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Baluseni nr. 33/30.09.2016;
3. IVANOV CIPRIAN domiciliat în sat Copălău, comuna Copălău, județul Botoşani, identificat prin
C.I. seria X.T. nr. 396697/2008 emisă de SPCLEP Flămînzi, CNP 1740924070056, în calitate de
PRIMAR al COMUNEI COPĂLĂU, cu sediul în sat Copălău, comuna Copălău, jud. Botoşani, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Copalau nr. 24/29.09.2016;
4. PRIGOREANU DUMITRU domiciliat în sat Deleni numărul 1124, comuna Deleni, județul Iaşi,
identificat prin C.I. seria M.X. nr. 887157/2010 emisă de SPCLEP Hîrlău, CNP 1690126220313, în
calitate de PRIMAR al COMUNEI DELENI, cu sediul în sat Deleni, comuna Deleni, jud. Iaşi, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Deleni nr. 53/28.09.2016;
5. SASU VASILE domiciliat în sat Durneşti, comuna Durneşti, județul Botoşani, identificat prin C.I.
seria X.T. nr. 659001/2014 emisă de SPCLEP Truşeşti, CNP 1600722076522, în calitate de PRIMAR
al COMUNEI DURNEŞTI, cu sediul în sat Durneşti, comuna Durneşti, jud. Botoșani, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Durnesti nr. 25/05.10.2016;
6. OLOERIU DAN domiciliat în oraș Flămînzi, strada Tamba numărul 51, județul Botoşani,
identificat prin C.I. seria X.T. numărul 566888/2012 emisă de SPCLEP Flămînzi, CNP
1720919077317, în calitate de PRIMAR al ORAŞULUI FLĂMÂNZI, cu sediul în sat Flămânzi, oraș
Flămânzi, județul Botoşani, in conformitate cu prevederile H.C.L. Flamanzi nr. 64/05.10.2016;
7. RĂDEANU CONSTANTIN domiciliat în sat Storeşti, comuna Frumuşica, județul Botoşani,
identificat prin C.I. seria X.T. nr. 637485/2014 emisă de SPCLEP Flămînzi, CNP 1580217077304,
în calitate de PRIMAR al COMUNEI FRUMUŞICA, cu sediul în sat Frumuşica, comuna Frumuşica,
jud. Botoșani, in conformitate cu prevederile H.C.L. Frumusica nr. 29/14.10.2016;
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8. GIREADA ANETA domiciliata in sat Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani,
identificata prin C.I. seria X.T. nr. 528274/2011, eliberata de SPCLEP Botosani, CNP
2660721070011, in calitate de PRIMAR al COMUNEI MIHAI EMINESCU, cu sediul in sat ipotesti,
comuna Mihai Eminescu, jud. Botosani, in conformitate cu prevederile H.C.L. Mihai Eminescu nr.
67/28.09.2016;
9. BULGARU FLORIN-DAN domiciliat în sat Rachiti, comuna Rachiti, județul Botoşani, identificat
prin C.I. seria X.T. nr. 452415/2010 emisă de SPCLEP Botosani, CNP 1710406070031, în calitate
de PRIMAR al COMUNEI RACHITI, cu sediul în sat Rachiti, comuna Rachiti, jud. Botoşani, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Rachiti nr. 45/07.10.2016;
10. BARLIGA GHEORGHE domiciliat în sat Roma, comuna Roma, județul Botoşani, identificat prin
C.I. seria X.T. nr. 739726/2016 emisă de SPCLEP Botosani, CNP 1520413070050, în calitate de
PRIMAR al COMUNEI ROMAI, cu sediul în sat Romai, comuna Roma, jud. Botoşani, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Roma nr. 22/24.10.2016;
11. BURLACU RELU-VALENTIN domiciliat în sat Stauceni, comuna Stauceni, județul Botoşani,
identificat prin C.I. seria X.T. nr. 314076/2007 emisă de SPCLEP Botosani, CNP 1630817070050,
în calitate de PRIMAR al COMUNEI STAUCENI, cu sediul în sat Stauceni, comuna Stauceni, jud.
Botoşani, in conformitate cu prevederile H.C.L. Stauceni nr. 28/03.10.2016;
12. CIUBOTARIU COSTINEL domiciliat în sat Sulița, comuna Sulița, județul Botoşani, identificat prin
C.I. seria X.T. nr. 634924/2014 emisă de SPCLEP Botoșani, CNP 1550514070078, în calitate de
PRIMAR al COMUNEI SULIŢA, cu sediul în sat Suliţa, comuna Suliţa, jud. Botoşani, in
conformitate cu prevederile H.C.L. Sulita nr. 19/29.09.2016;

II. PARTENERI PRIVATI:
1.

CAMPIOSERV POINT SRL, persoană juridică română, cu sediul în Botoşani, strada Ştefan Luchian
numărul 11, scara B, etaj 2, apartament 8, județul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J7/186/2009, C.U.I. 25481597/2009 prin asociat unic şi administrator
Cîmpanu Florin-Cristian domiciliat în Mun. Botoşani, strada Ştefan Luchian numărul 11, scara B,
etaj 2, apartament 8, jud. Botoşani, identificat prin C.I. seria XT nr. 452006/2010, emisă de
SPCLEP Botoşani, CNP 1820412076445, in baza Hotararii din 19.10.2016;

2.

TATI SRL, persoană juridică română, cu sediul în Botoşani, strada Cuza Voda, numărul 11,
județul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J7/654/1991, C.U.I.
618614/2008, prin asociat unic şi administrator Tampau Ionel domiciliat în Mun. Botoşani,
strada Calea Nationala nr. 72, sc. B, et. 3, ap. 9, jud. Botoşani, identificat prin C.I. seria XT nr.
327757/2007, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 1570207335002, in baza Hotararii din 21.10.2016;
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3.

ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ IVANOV CRISTINA, persoana juridica romana, cu sediul in sat
Copălău, comuna Copălău numărul 8, strada Principală, jud. Botoșani, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. F7/278/2014, C.U.I. 33136565, reprezentata prin Ivanov Cristina
domiciliată în sat Copălău, comuna Copălău, jud. Botoşani, identificată prin C.I. seria XT nr.
637643/2014 emisă de SPCLEP Flamanzi, CNP 2750212224500, in baza Hotararii din 24.10.2016

4.

PESTE AURIU SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Maxut, comuna Deleni, nr. 123 D,
judeţul Iasi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/168/1999, C.U.I.
11547306/2014 prin reprezentant legal desemnat şi Leagan Gheorghe, domiciliat în oras Hirlau,
judetul Iasi, strada Dealul Viilor nr. 52, identificat prin C.I. seria MZ nr. 256324/2014, emisă de
SPCLEP Hirlaui, CNP 1710202220028, in baza Hotararii din 18.10.2016;

5.

MURARIU A. PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, persoana juridica romana, cu sediul in
localitatea Flămânzi, oraș Flămânzi, strada Primăriei numărul 6, jud. Botoșani, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. F7/799/2011, C.U.I. 28798302, reprezentata prin Murariu
Petru domiciliat în oraş Flămânzi, strada Puşnei numărul 11, județul Botoşani, identificat prin
C.I. seria X.T. nr. 606733/2013 emisă de SPCLEP Flămînzi, CNP 1690617077321, in baza Hotararii
din 17.10.2016;

6.

OLOERIU ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, persoana juridica romana, cu sediul in
localitatea Flămânzi, oraș Flămânzi, strada Tamba numărul 51, jud. Botoșani, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. F7/776/2011, C.U.I. 28789010, reprezentata prin Oloeriu
Elena domiciliată în oraş Flămânzi, strada Tamba numărul 51, județul Botoşani, identificată prin
C.I. seria X.T. nr. 692397/2015 emisă de SPCLEP Flămînzi, CNP 2720109077306, in baza Hotararii
din 17.10.2016;

7.

SERVICII COMUNALE DRUM CONSTRUCT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in sat
Frumușica, comuna Frumușica, numărul 1, Calea Națională, jud. Botoşani, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J7/12/2015, C.U.I. 33958000, reprezentata prin administrator
Crîșmaru Petru domiciliat în sat Frumușica, comuna Frumușica, jud. Botoşani, identificat prin
C.I. seria XT nr. 655460/2014 emisă de SPCLEP Flămînzi, CNP 1620616070044, in baza Hotararii
din 18.10.2016;

8.

ZMAU DUMITRU, persoana fizica romana, cu domiciliul in Mun. Botosani, Calea Nationala nr.
117, jud. Botosani, identificat prin C.I. seria XT nr. 413700/2009, emisă de SPCLEP Botoşani,
CNP 1561020070030, in baza Hotararii din 19.10.2016;

9. ZMAU MIHAI-MARIUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, persoană juridică română, cu sediul în sat
Cucorani, Comuna Mihai Eminescu, Cucorani nr. 0, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. F7/353/2010, C.U.I. 26890395/2010, prin reprezentant legal
Zmau Miha-Marius, domiciliat în Mun. botosani, Calea Nationala nr. 117, jud. Botoşani,
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identificat prin C.I. seria XT nr. 680766/2014, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 1851017330267, in
baza Hotararii din 19.10.2016;
10. PIRANIA SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. Botosani, Strada General Gheorghe
Avramescu, Nr. 10, Bloc K14, Scara C, Etaj 4, Ap. 16, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J7/2/1998, C.U.I. 10086875/2008 prin reprezentant legal
desemnat şi administrator Atodiresei Diadem Vasile, domiciliat în Mun. Botosani, Ale. Ciresului
nr. 2B, jud. Botoşani, identificat prin C.I. seria XT nr. 512285/2011, emisă de SPCLEP Botoşani,
CNP 1730101072643, in baza Hotararii din 31.10.2016;
11. IMPEX DONA SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Mun. Botosani, B-dul Mihai
Eminescu, nr. 99, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J7/1193/1994, C.U.I. 6798123/2008 prin asociat unic şi administrator Bresug Cristina
domiciliata Mun. Botosani, Str. Cuza Voda nr. 2, Sc. C, etaj 5, ap. 13, jud. Botoşani, identificata
prin C.I. seria XT nr. 529634/2011, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 2761205070043, in baza
Hotararii din 19.10.2016;
12. NAVODUL STAR SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Draguseni, comuna Draguseni,
nr. 1Bis, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J7/132/2015,
C.U.I. 33248020/2015 prin reprezentant legal desemnat şi administrator Berescu Doina,
domiciliata în sat Curtesti, comuna Curtesti, jud. Botoşani, identificata prin C.I. seria XT nr.
767702/2016, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 2670403070070, in baza Hotararii nr.
4/20.10.2016;
13. LUPU MIHAI, persoana fizica romana, cu domiciliul in Mun. Botosani, Strada Dobosari nr. 77 A,
jud. Botosani, identificat prin C.I. seria XT nr. 483188/2010, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP
1830817070037, in baza Hotararii din 19.10.2016;
14. CHITANU MIHAI, persoana fizica romana, cu domiciliul in Mun. Botosani, Strada Primaverii nr.
32, Sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Botosani, identificat prin C.I. seria XT nr. 677952/2014, emisă de
SPCLEP Botoşani, CNP 1601028070080, in baza Hotararii din 19.10.2016
15. TUDOSE C. RADU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA, persoana juridica romana, cu sediul in sat
Cotargaci, comuna Roma, nr. 10 Bis, strada 1, jud. Botoșani, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. F7/458/2014, C.U.I. 33514784/2014, reprezentata prin Tudose Radu,
domiciliat în Mun. Dorohoi, strada Luminii nr. 6, județul Botoşani, identificat prin C.I. seria X.T.
nr. 644236/2014 emisă de SPCLEP Dorohoi, CNP 1660716073548, in baza Hotararii din
19.10.2016;
16. TERANIT INVEST SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Victoria, comuna Stauceni, nr.
1, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J7/219/2012, C.U.I.
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30327684/2012, prin asociat unic şi administrator Oancea Ionela, domiciliata în Mun. Buzau,
Strada Sporturilor, bl. 3A, ap. 43, jud. Botoşani, identificat prin C.I. seria XZ nr. 342323/2007,
emisă de SPCLEP Buzau, CNP 2811125100189, in baza Hotararii din 31.10.2016;
17. PISCICOLA S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. Botosani, Strada I.C. Bratianu nr.
125, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J7/84/1991, C.U.I.
612727/2008, prin reprezentant legal desemnat şi administrator Nistor Gheorghe, domiciliat în
Mun. Botoşani, strada Vârnav numărul 25A, Botoşani, identificat prin C.I. seria XT nr.
407488/2009, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 1650414070038, in baza Hotararii din 18.10.2016;
18. SILVOCAD CHINEL SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Suliţa, strada Principală
numărul 58, bloc X2, parter, comuna Suliţa, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J7/311/2013, C.U.I. 32366051/2013 prin asociat unic şi administrator
Popescu Bogdan-Dumitru domiciliat în sat Suliţa, comuna Suliţa, jud. Botoşani, identificat prin
C.I. seria XT nr. 677612/2014, emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 1841027226757, in baza Hotararii
nr. 13/10.10.2016;
19. CHINEL PRODCOM SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Suliţa, comuna Suliţa, judeţul
Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J7/78/1993, C.U.I. 3200844/2008
prin reprezentant desemnat şi administrator Popescu Stefan Corneliu, domiciliat în sat Suliţa,
comuna Suliţa, jud. Botoşani, identificat prin C.I. seria XT nr. 590313/2013, emisă de SPCLEP
Botoşani, CNP 1890306070021, in baza Hotararii din 19.10.2016;

III.

PARTENERI ORGANIZATII NON – GUVERNAMENTALE:

1. ASOCIATIA ECO-MEDIUM persoană juridică română, cu sediul în sat Sulita, comuna Suliţa,
judeţul Botoşani, C.I.F. 36026516, din data de 28.04.2016 reprezentată de dna Cirligeanu
Isabela-Simona, domiciliata in mun. Botosani, str. Gheorghe Filipescu, nr. 12, sc. B, et. 4, ap.
14, jud. Botoşani, identificata prin C.I. seria XT nr. 388421/2008, emisă de SPCLEP Botoşani,
CNP 2830708070024, in baza Hotararii din 12.10.2016;
2. ASOCIATIA PISCICULTORUL SULIŢA, persoană juridică română, cu sediul în sat Dracşani, comuna
Suliţa, judeţul Botoşani, C.I.F. 33369234 prin reprezentant Nistor Gheorghe domiciliat în
Botoşani, strada Vârnav numărul 25A, Botoşani, identificat prin C.I. seria XT nr. 407488/2009,
emisă de SPCLEP Botoşani, CNP 1650414070038, in baza Hotararii din 18.10.2016;
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