ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258/763101, 0258/763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

NR. 2306/20.08.2016

C Ă T R E
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUEȚUL ALBA
În conformitate cu dispozițiile art. 52 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, modificată şi republicată, alăturat vă transmitem
materialele şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Daia Română, din
yiua de 26.08.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia nr. 62/20.08.2016 a
primarului comunei Daia Română din judeţul Alba.

PRIMAR,
HĂPRIAN VISARION

DV/DV. ex. 2. I/A/5.

SECRETAR,
Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258/763101, 0258/763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Local al comunei Daia Română din judeţul Alba,
în şedinţă ordinară în ziua de 26 august 2016
Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Având în vedere prevederile art. 39 aliniat (1) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
În temeiul art. 68 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera ”a” din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi
republicată, emit următoarea:
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local al comunei Daia
Română din judeţul Alba, în ziua de 26.08.2016 la ora 19,00 în sala de
şedinţe a primăriei locale, cu următorul:
PROIECT AL ORDINEI DE ZI
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în Situații de
Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL
MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:
-

Instituţiei Prefectului – judeţul alba;
Un exemplar la dosar.
DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016
Nr. 62
Avizat pentru legalitate
secretar Damian Visalon

DV/DV. ex. 3. II/ B/ 1
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PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326,
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

CONVOCATOR
În conformitate cu prevederile art. 39
215/2001 privind administraţia publică locală,
convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul local
judeţul Alba, în ziua de 26.08.2016 ora 19,00
locale, cu următorul:
PROIECT AL ORDINEI

aliniat (1) din Legea nr.
modificată şi republicată, se
al comunei Daia Română din
în sala de şedinţe a Primăriei
DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în Situații de
Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL
MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.
Nr. crt. Numele şi prenumele
Nr. casă
Semnătura
1. Puţan Ioan…… ........……………….213____________________________
2. Damian Nicolae.....................257 ____________________________
3. Cibu Adrian ..…………………………. 16_____________________________
4. Cornea Dumitru ……………………. 382 ____________________________
5. Ciuca Constantin …. ……………….654_____________________________
6. Schiau Nicolae – Claudiu ........873 _____________________________
7. Scheau Andrei…….. ………………..889_____________________________
8. Voina Marius …………………………..895 ____________________________
9. Trian Nicolae ........................885 A ___________________________
10. Ispas Nicolae .......................507 ____________________________
11. Bișboacă Ana .......................228 ____________________________
12. Scheau Teodor …………………….. 739 ___________________________
13. Moldovan Silviu – Mihai ......… 389____________________________
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326,
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

INVITAŢIE
În conformitate cu prevederile art. 39 aliniat (1) şi (3) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi
republicată, dl consilier ______________________________ este invitat să
participe la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Daia Română, care
va avea loc în ziua de 29.05.2015 ora 19,00, în sala de şedinţă a primăriei
locale, care va avea următorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul
2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în Situații de
Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL
MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

DV/DV ex. 13. I/ A/ 5.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.08.2016
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi Damian Visalon
– secretarul comunei Daia Română, din judeţul Alba, am procedat, în conformitate cu
dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, modificată şi republicată, la afişarea la punctul de informare – documentare al
primăriei, a următoarelor documente:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local pentru anul 2016;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Evacuare
în Situații de Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG
DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA;
- dispoziţia nr. 62/20.08.2016 emisă de primarul comunei Daia Română, privind convocarea
consiliului local în şedinţă ordinară în ziua de 26.08.2016, cu următorul:

PROIECT AL ORDINEI DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în Situații de
Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
3. Proiect de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL
MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA;
Iniţiator: primar Hăprian Visarion;
4. Probleme curente.

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web:www.primariadaiaromana.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pentru
anul 2016
Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare:
referatul de specialitate nr. 2303/20.08.2016, întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate referitoare la necesitatea și
oportunitatea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pe anul 2016;
- adresa nr. ABG_STZ-11970/29.07.2016 a Administrației Județene Alba a
Finanțelor Publice;
Având în vedere prevederile:
- art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi alin. (4) litera “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 aliniat (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată şi republicată, propun următorul:
PROIECT DE HOTĂRĂRE
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a
Daia Română pentru anul 2016;
referatul de specialitate nr. 2303/20.08.2016, întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate referitoare la necesitatea și
oportunitatea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pe anul 2016;
- adresa nr. ABG_STZ-11970/29.07.2016 a Administrației Județene Alba a
Finanțelor Publice;
Având în vedere prevederile:
- art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi alin. (4) litera “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 . Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, după
cum urmează:
pag. 1 din 2
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SPECIFICATIE
Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor,municipiilor,din care:
-pentru finantarea ch. cu salarii,sporuri ,precum si
contrib. aferente acestora din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat

COD

TRIM
III
2016

TRIM IV
2016

11.02.02.

+7

-7

Cap. 65.02 - Învaţământ
Titlul 10 - Chelt de personal:
Trim III-Credite initiale
Influente
Credite definitive

307,00 mii lei
+ 7,00 mii lei
314,00 mii lei

Trim IV-Credite initiale
Infuente
Credite definitive

284, 00 mii lei
- 7, 00 mii lei
277, 00 mii lei

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016

Inițiator,

NR. 29

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Contabil delegat,
Hăprian Ioana - Mariana
AVIZAT secretar,
Damian Visalon

DV/DV EX. 2. I. A. 5
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
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REFERAT DE SPECIALITATE
NR. 2303/20.08.2016
Privind modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din T.V.A
Luând in considerare
-adresa nr. 11970/29.07.2016 a Administratiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba prin
care s-a aprobat modificarea repartizării pe trimestre

a sumelor defalcate din TVA pt.

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor,analitic pt. plata
salariilor si contributiilor aferente pentru

personalul din unitatile de invatamant unităţile de

invăţământ preuniversitar de stat,pe anul 2016,intre trimestrele III si IV 2016
In cazul institutiei noastre modificarea a fost urmatoarea
SPECIFICATIE
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor,municipiilor,din care:
-pentru finantarea ch. cu salarii,sporuri ,precum si
contrib. aferente acestora din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat

COD

TRIM
III
2016

TRIM IV
2016

11.02.02.

+7

-7

Prin urmare se diminueaza creditele bugetare aferente trim. IV - Titlul 10 – Cheltuieli
de personal si se majorează creditele bugetare aferente trim. III- Titlul 10 - Cheltuieli
de personal ,după cum urmează
Cap. 65.02 - Învaţământ
Titlul 10 - Chelt de personal:
Trim III-Credite initiale
307,00 mii lei
Influente
+7,00 mii lei
Credite definitive
314,00 mii lei
Trim IV-Credite initiale
Infuente
Credite definitive

284, 00 mii lei
-7, 00 mii lei
277, 00 mii lei

CONTABIL DELEGAT,
HĂPRIAN IOANA – MARIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.08.2016;
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru
programe de dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe,
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului și comerț din cadrul Consiliului local al comunei
Daia Română, a referatului nr. 2303/20.08.2016, întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul
2016.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 20.08.2016
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1
Cons. Damian Nicolae
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico
– financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data
de 20.08.2016, a luat în discuţie referatului nr. 2303/20.08.2016, întocmit
de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului și proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
pentru anul 2016 şi a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:
- art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1)
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- art. 36 aliniat (2) litera “b” şi alin. (4) litera “a” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico –
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, în conformitate cu dispoziţiile
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
modificată şi republicată, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2016 şi propune Consiliului
local, adoptarea hotărârii în acest sens.
COMISIA:

DAMIAN NICOLAE____________________
VOINA MARIUS ______________________
PUŢAN IOAN ________________________
CIUCA CONSTANTIN __________________
SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016

DV/DV, ex. 2. I/ A/ 5.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

HOTARÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară în
data de 26.08.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local a
Daia Română pentru anul 2016;
referatul de specialitate nr. 2303/20.08.2016, întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate referitoare la necesitatea și
oportunitatea rectificării bugetului local al comunei Daia Română pe anul 2016;
- adresa nr. ABG_STZ-11970/29.07.2016 a Administrației Județene Alba a
Finanțelor Publice;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 pentru programe de
dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și
privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) litera “c” și art. 58 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;
În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera “b” şi alin. (4) litera “a” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată;
În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 . Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, după
cum urmează:
pag. 1 din 2
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SPECIFICATIE
Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraselor,municipiilor,din care:
-pentru finantarea ch. cu salarii,sporuri ,precum si
contrib. aferente acestora din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat

-

COD

TRIM
III
2016

TRIM IV
2016

11.02.02.

+7

-7

Cap. 65.02 - Învaţământ
Titlul 10 - Chelt de personal:
Trim III-Credite initiale
Influente
Credite definitive

307,00 mii lei
+ 7,00 mii lei
314,00 mii lei

Trim IV-Credite initiale
Infuente
Credite definitive

284, 00 mii lei
- 7, 00 mii lei
277, 00 mii lei

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată:
Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
Agenției Județene a Finanţelor Publice Alba ;
Compartimentului financiar – contabil al primăriei comunei Daia Română;
Trezoreriei Sebeș;
Primarului comunei Daia Română;
un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100% din
numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 26.08.2016
NR. 49

Contrasemnează
secretar Damian Visalon

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONS. BIȘBOACĂ ANA
CONTABIL - DELEGAT
HĂPRIAN IOANA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax. 0258763101,
0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web:www.primariadaiaromana.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
privind actualizarea Planului de Evacuare în Situații de Urgență al comunei Daia Română,
pentru anul 2016;

Ec. Hăprian Visarion, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în considerare:
- raportul nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română
Având în vedere prevederile:
- art. 12, art. 18 și art. 19 din Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; - procesul
verbal de control al I.S.U. „UNIREA” al judeţului Alba din data de 28.03.2016, înregistrat sub nr.
1182/28.03.2016;
În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborate cu prevederile
art. 63 alin (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun următorul

PROIECT DE HOTĂRĂRE

Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în
Situații de Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
- raportul nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română
Având în vedere prevederile:
- art. 12, art. 18 și art. 19 din Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; - procesul
verbal de control al I.S.U. „UNIREA” al judeţului Alba din data de 28.03.2016, înregistrat sub nr.
1182/28.03.2016;
În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborate cu prevederile
art. 63 alin (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de Evacuare în situaţii de urgenţă la nivelul comunei
Daia Română, prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Daia
Română, domnul Hăprian Visarion, prin intermediul aparatului de specialitate, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă și prin Secretariatul Tehnic Permanent.

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016
NR. 30

Inițiator,
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Avizat secretar,
Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

NR. 2304/20.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în situaţii de
urgenţe civile generate de dezastre
MOTIVAȚIA DE FAPT:

Planurile de evacuare se elaborează din timp, în starea de normalitate, în funcţie de riscurile
inventariate şi de funcţiile de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, şi se
actualizează ori de câte ori apar modificări în structura populaţiei, instituţiilor şi operatorilor
economici, precum şi atunci când aplicarea lor devine iminentă.
Comitetele pentru situaţii de urgenţă locale , au în principal, următoarele atribuţii:
a) coordonarea pregătirii populaţiei pe localităţi, instituţii publice şi operatori economici, în
vederea
organizării
şi
desfăşurării
acţiunilor
de
evacuare;
b) organizarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional-decizional pe plan local;
c)
stabilirea
necesarului
de
capacităţi
de
comunicaţii;
d) elaborarea planurilor de evacuare şi primire proprii şi avizarea celor întocmite de structurile
subordonate;
e) coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare în plan teritorial;
f) coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor
evacuate/sinistrate;
g)
îndeplinirea
sarcinilor
curente
stabilite
în
funcţie
de
situaţia
concretă;
h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.
Principalele atribuţii pe linia evacuării ale instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt
următoarele:
a) întocmesc şi actualizează planurile de evacuare a salariaţilor şi a bunurilor materiale;
b)
asigură
înştiinţarea
şi
alarmarea
personalului;
c) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planurile de evacuare;
d) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală,
aprovizionare
cu
alimente
de
strictă
necesitate
etc.;
e) instruiesc personalul cu privire la modul de acţiune în caz de evacuare;

MOTIVAȚIA DE DREPT:
- art. 12, art. 18 și art. 19 din Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de
urgenţă;
- art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborate cu prevederile art. 63
alin (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016
ÎNTOCMIT,
secretar Damian Visalon
DV/DV EX. 2. I. A. 5 .

pag. 1 din 1

14

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.08.2016;

Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi Damian Visalon –
secretarul comunei Daia Română din judeţul Alba, am procedat la transmiterea
pentru avizare, către comisia pe domenii de specialitate nr. 2, pentru învăţământ,
cultură, sănătate, familie, protecţie socială, activităţi săprtive şi turism, din cadrul
Consiliului local al comunei Daia Română, a luat în discuţie raportul de specialitate
nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentele de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind actualizarea
Planului de Evacuare în situaţii de urgenţe civile generate de dezastre, propus de către
primarul comunei Daia Română.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

Preşedinte comisie nr. 2
CONS. CIBU ADRIAN

pag. 1 din 1
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__2___

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al
comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data de 20 august 2016, a luat în
discuţie raportul
de specialitate
nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în situaţii de urgenţe
civile generate de dezastre, propus de către primarul comunei Daia Română şi a
constatat că acestea au ca suport legal prevederile:
- art. 12, art. 18 și art. 19 din Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

- art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborate cu prevederile art. 63 alin
(1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Comisia de specialitate nr. 2 pentru activitate ştiinţifică, învăţământ, sănătate,
cultură, protecţie socială sport şi agrement din cadrul Consiliului local al comunei
Daia Română, avizează favorabil proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de
Evacuare în situaţii de urgenţe civile generate de dezastre, şi propune adoptarea unei
hotărâri de consiliu în acest sens.
Daia Română 20.08.2016
COMISIA:
CIBU ADRIAN __________________
CORNEA DUMITRU ______________
SCHEAU ANDREI ____ ____________

pag. 1 din 1

16

DV/DV. Ex. 2. I/ A/ 5.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.08.2016
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 3 pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor omului, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului
local al comunei Daia Română, a raportului de specialitate, înregistrat sub nr.
nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentele de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre privind
actualizarea Planului de Evacuare în situaţii de urgenţe civile generate de
dezastre, propus de către primarul comunei Daia Română.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 20.08.2016

PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon
PREŞEDINTE COMISIE NR. 3
Cons. Scheau Teodor

DV/DV

ex.

2.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR.__3___
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română,
întrunită în şedinţă în data de 20.08.2016, a luat în discuţie raportul de
specialitate 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentele de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi proiectul de hotărâre
privind actualizarea Planului de Evacuare în situaţii de urgenţe civile generate
de dezastre, propus de către primarul comunei Daia Română şi a constatat
că acestea au ca suport legal prevederile:
- art. 12, art. 18 și art. 19 din Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 1184/ 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii
de
evacuare în situaţii de urgenţă;
- art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborate cu
prevederile art. 63 alin 1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului
şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, avizează
favorabil proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în
situaţii de urgenţe civile generate de dezastre şi propune Consiliului local,
adoptarea unei hotărârii în acest sens.
COMISIA:

TRIAN NICOLAE_____________________
ISPAS NICOLAE _____________________
SCHEAU TEODOR____________________
BIȘBOACĂ ANA ______________________
MOLDOVAN SILVIU-MIHAI _____________

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016

DV/DV ex. 2. I. A. 5.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

HOTARÂRE

privind actualizarea Planului de Evacuare în Situații de Urgență al comunei Daia Română,
pentru anul 2016;
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară în data
de 26.08.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de Evacuare în
Situații de Urgență al comunei Daia Română, pentru anul 2016;
- raportul nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română;
- rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate nr. 2 și 3 din cadrul
Consiliului local al comunei Daia Română;
Având în vedere prevederile:
- art. 12, art. 18 și art. 19 din Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 1184/ 2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă; - procesul
verbal de control al I.S.U. „UNIREA” al judeţului Alba din data de 28.03.2016, înregistrat sub nr.
1182/28.03.2016;
În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 8, coroborate cu prevederile
art. 63 alin (1) lit. d) şi alin. (5) lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă actualizarea Planului de Evacuare în situaţii de urgenţă la nivelul comunei
Daia Română, prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Daia Română,
domnul Hăprian Visarion, prin intermediul aparatului de specialitate, Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă și prin Secretariatul Tehnic Permanent.
Art. 3. Prezanta hotarare se va comunică:
- Institutia Prefectului judetul Alba;
- I.S.U. ”UNIREA” județul Alba
- Primarului comunei Daia Română ;
- un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 % din
numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 26.08.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
NR. 50
CONS. BIȘBOACĂ ANA
Contrasemnează,
secretar Damian Visalon
pag. 1 din 1
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JUDEŢUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA ROMÂNĂ
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PLAN U L
DE EVACUARE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET

JUDEŢUL ALBA

Exemplar unic

PRIMĂRIA COM. DAIA ROMÂNĂ
COMITETUL LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr. 2363 din 26.08.2016

APROB
PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR, HAPRIAN VISARION

AVIZAT,
PREŞEDINTELE
COMITETULUI LOCAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,
HĂPRIAN VISARION

AVIZAT,
INSPECTORUL ŞEF AL
INSPECTORATULUI PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ „UNIREA”
AL JUDEŢULUI ALBA
Col.
COSTEA VIRGILIU

PLAN U L
DE EVACUARE
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Întocmit,
Inspector de specialitate (secretar)

DAMIAN VISALON

2016
1- Generalităţi :
Evacuarea - măsura de protecţie civilă luată înaintea, pe timpul sau după producerea
unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, care constă în scoaterea din zonele afectate sau
potenţial a fi afectate, în mod organizat, a populaţiei, a unor instituţii publice, operatori economici,
animalelor, bunurilor materiale şi în dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de
protecţie şi supravieţuire .
Acţiunile de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc, avându-se în
vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea consecinţelor acestuia.
În caz de situaţii de urgenţă acţiunea de evacuare începe imediat după identificarea
pericolului ori după producerea acestuia, acordându-se prioritate evacuării populaţiei.
(1) – Scopul evacuării :
Evacuarea are ca scop :
a) asigurarea protecţiei populaţiei, a colectivităţilor de animale, a bunurilor materiale;
b) continuarea funcţionării activităţii social-economice a oraşului ;
c) continuarea funcţionării activităţii administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi a
operatorilor economici ;
d) desfăşurarea procesului de învăţământ .
(2) – Concepţia acţiunilor de evacuare :
Acţiunea de evacuare se poate realiza în următoarele modalităţi şi situaţii :
►- autoevacuarea – în cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, când populaţia este
alarmată şi se deplasează, în mod organizat, spre anumite locuri de refugiu în care este ferită de
efectele distrugătoare ale acestora ( acţiunea se poate derula şi spontan însă, pe parcurs, ea poate şi
trebuie gestionată de către C.L.S.U. şi organele de pază şi ordine) . Desfăşurarea acestei acţiuni
impune intervenţia persoanelor specializate ale Primăriei pentru evitarea confuziei, panicii,
aglomeraţiei şi blocajelor pe căile de comunicaţii, precum şi a dezordinii şi a actelor antisociale ;
►- evacuarea populaţiei sinistrate – în cazul în care unele categorii de persoane au fost
izolate ori sunt afectate de unele situaţii de dezastre şi nu mai pot reveni în localităţile sau locuinţele
proprii o perioadă de timp ;
►- evacuarea planificată şi organizată – conform prezentului Plan de evacuare, potrivit
precizărilor C.L.S.U şi a specialiştilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al
Judeţului Alba.
Evacuarea poate fi efectuată, în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă şi de gradul de
asigurare cu mijloace de transport, astfel :
a) parţial sau total ( din una sau mai multe localităţi sau din anumite zone ale localităţii;
b) simultan sau succesiv ( funcţie de urmările dezastrului sau a posibilităţilor de transport)
Evacuarea va fi efectuată în :
- Var.I.- de regulă locaţiile pentru evacuare se stabilesc în clădiri (şcoli, cămine culturale,
hoteluri, moteluri, popasuri, cazărmi, etc.) deoarece acestea asigură un minim de confort şi utilităţi
necesare unui trai decent şi prevenirea îmbolnăvirilor şi epidemiilor. Acestea pot funcţiona o
perioadă mai lungă de timp, până la înlăturarea pericolului şi în orice anotimp.
- Var.II.- dacă această posibilitate nu există sau clădirile vizate sunt în zona de dezastru, se
stabilesc zone în afara localităţilor, pe înălţimi predominante, pe lângă ape curgătoare,
unde se înfiinţează tabere. Acestea nu pot funcţiona mult timp, fiind o măsură provizorie şi care
funcţionează numai pe timp favorabil.
Se evacuează :
- personalul Primăriei şi unele instituţii publice sau operatori economici importanţi, cu
membrii de familie care nu sunt încadraţi în muncă şi bunurile materiale necesare continuării
activităţii acestora ;
- copiii, bătrânii şi bolnavii, precum şi alte categorii de cetăţeni care nu pot participa la
acţiuni de salvare sau în sprijinul acestora ;
- populaţia disponibilă ;

- colectivităţi de animale care pot fi în pericol ;
- bunuri materiale din patrimoniul cultural naţional, documente arhivistice, tehnice, utilaje
unicat, etc. ;
- instituţii publice şi operatori economici propuşi de autorităţile de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi locale, care îşi pot desfăşura activitatea în alte locaţii ;
depozite de produse alimentare, industriale, petroliere, farmaceutice şi cerealiere ;
- diferite materiale importante
Calculul numărului populaţiei evacuate (de principiu) :
60 % - prin autoevacuare ;
30 –35 % - evacuare o dată cu agenţii economici (salariaţi şi familiile acestora ) ;
10 – 5 % - populaţie care se evacuează la nivelul comunei, sau nu au mijloace sau
posibilităţi de autoevacuare ( cca 100locuitori ). Aceştia se iau în calcul, în principal, la stabilirea
anexelor Planului de evacuare.
Timp de evacuare :
imediat după identificarea pericolului sau după producerea acestuia.
Prezentul plan a fost întocmit, având în vedere următoarele consideraţii :
a) Evacuarea populaţiei, colectivităţilor de animale şi a unor categorii de bunuri
materiale la nivelul localităţii se impune în cazul producerii următoarelor tipuri de risc : accident
chimic, inundaţii de mari proporţii, alunecări de teren;
b) Accidentul chimic şi este dezastru care apare, de regulă, prin surprindere ;
c) Timpul scurt la dispoziţie pentru luarea deciziilor şi punerea în aplicare a Planului de
evacuare ;
d) Evacuarea bunurilor materiale de la operatori economici şi instituţiile publice este
posibilă numai dacă există o organizare prealabilă şi minuţioasă ;
e) Datorită timpului scurt la dispoziţie, organizarea evacuării va fi mai sumară,
ponderea constituind-o autoevacuarea ;
f) Locurile unde se evacuează populaţia, colectivităţile de animale şi bunurile
materiale, se găsesc la distanţe relativ mici ;
g) Durata dispunerii în raioanele de evacuare este scurtă ;
h) Se impune riguros îndrumarea circulaţiei spre raioanele de evacuare, spre locurile
care oferă protecţie împotriva lamei de apă, respectiv a norului toxic ;
Concepţia acţiunilor de evacuare :
- Situaţiile tipurilor de risc care impun evacuarea populaţiei, bunurilor materiale şi
colectivităţilor de animale, sunt :
- inundaţii de mari proporţii datorate revărsării Văii comunale şi afluenţilor din
zonă, datorită topirii rapide a gheţii sau a zăpezii, a torenţilor de pe versanţi, blocarea cursurilor
albiilor de către gheţari.
- accidente chimice la alte societăţi comerciale sau operatori economici sau provocate
de accidente rutiere .
Introducerea „STĂRII DE URGENŢĂ” pentru zona posibil a fi afectată se execută de către
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă sau I.G.S.U., la propunerea Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă sau I.J.S.U., la iminenţa producerii tipului de risc (dezastru).
În acţiunea de evacuare sunt cuprinse populaţia, unele bunuri materiale şi colectivităţi de
animale situate în zona afectată sau probabil a fi afectată de producerea unui dezastru.
- Concepţia acţiunii de evacuare vizează scoaterea populaţiei, bunurilor materiale şi
colectivităţilor de animale din locurile afectate sau posibil a fi afectate din raioanele situate în
zonele inundabile sau de acţiune a norului toxic.
Populaţia şi bunurile materiale care se evacuează, gradul de urgenţă şi ordinea în care se
execută evacuarea, forţele şi mijloacele destinate şi sprijinul logistic al evacuării în cazul situaţiilor
de urgenţă se stabilesc pentru fiecare situaţie de personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale, se avizează de IJSU ALBA şi de vicepreşedintele CLSU
Daia Română şi se aprobă de preşedintele CLSU Daia Română.

Datorită timpului scurt la dispoziţie, un rol deosebit îl va constitui autoevacuarea, iar
pentru aceasta se va pune accent pe popularizarea riscului, a zonelor inundabile şi a celor aflate pe
urma norului toxic, a raioanelor de evacuare, înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi necesitatea
realizării acesteia în timpul cel mai scurt, pe căile cele mai scurte şi mai sigure, acordându-se ajutor
în special copiilor, bătrânilor şi a persoanelor care nu se pot deplasa singure.
Specific evacuării în situaţii de accident chimic, este faptul că aceasta trebuie să se execute
foarte rapid, că timpul de rămânere în raioanele de evacuare este relativ scurt, de până la 1-2 ore şi
nu se pune problema evacuării bunurilor materiale.
Acţiunile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc sau a
situaţiilor de urgenţă sau de criză, constituie o obligaţie pentru organele administraţiei
publice locale, cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu
excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, copiilor şi altor categorii defavorizate.
(
Reg.gest.sit.de urg.generatoare de inundaţii, fen.meteo. peric., accid. la constr.hidroteh. şi poluări
accidentale, art.7 – Ord.al M.A.I. nr.1422/192 – MO nr. 649/2012).
4.- Concepţia organizării şi asigurării activităţii de readucere a populaţiei şi a
bunurilor materiale evacuate, la restabilirea stării de normalitate în localităţile care
au făcut obiectul măsurilor de protecţie :
Readucerea populaţiei şi a animalelor se va face cu mare precauţie şi organizat pentru a nu
crea panică, pentru a evita apariţia fenomenelor antisociale sau a se evita diferite accidente cauzate
de eventualele defecţiuni ale utilităţilor publice ( apă, gaz, canalizare, curent electric, etc. ).
La intrarea în stare de normalitate, activitatea de readucere a populaţiei şi a bunurilor materiale
evacuate, se vor desfăşura, în principiu, următoarele activităţi :
- se va trimite o grupă( sau mai multe) de recunoaştere pentru a cerceta starea căilor de acces către
localitate, starea de funcţionare a utilităţilor publice (apă, gaz, canalizare, curent electric, legăturile
fir, etc.). În cazul sesizării unor defecţiuni majore la aceste utilităţi publice, care pot pune în pericol
populaţia sau colectivităţile de animale, se vor trimite echipe specializate pentru remedierea
acestora ;
- se vor readuce populaţia, colectivităţile de animale şi bunurile materiale, în ordinea
importanţei ( populaţia care este cuprinsă în activităţi administrative, economice şi de învăţământ,
pentru ca aceştia să poată relua activităţile respective, bolnavii care au nevoie de îngrijiri medicale
asistate, elevii pentru continuarea procesului de învăţământ, colectivităţi de animale care nu au
beneficiat prea mult de apă şi furaje pe timpul evacuării, etc.);
- se va întări activitatea asistenţilor sociali şi medicali, pentru a putea depista la timp cazurile
care necesită intervenţie şi ajutor imediat ;
- se va iniţia un proces de recenzare a populaţiei pe plan local, prin personalul răspunzător
de străzi din partea Primăriei, de recenzare a animalelor, de inventariere a bunurilor dispărute sau
distruse, etc.;
- pe tot parcursul desfăşurării activităţilor de reintrare în normalitate, se va asigura paza şi
ordinea populaţiei şi a bunurilor materiale, dirijarea circulaţiei, prevenirea fenomenelor antisociale,
etc. ; de asemenea se vor lua măsuri de anunţare a populaţiei prin mass-media a situaţiilor reale
create, se va îndemna populaţia la calm, pentru a întări încrederea populaţiei în organele de
conducere şi în starea de bine ;
- se vor întocmi situaţiile şi rapoartele sinteză pentru CJSU şi IJSU cu pagubele şi
distrugerile provocate de situaţia de urgenţă respectivă şi de evacuare.
5.- Măsuri de asigurare a acţiunilor de evacuare
Măsurile de asigurare vizează, cu prioritate, următoarele domenii :
1. cercetarea ;
2. ordinea şi siguranţa ;
3. asigurarea psihologică ;
De asemenea, se mai are în vedere, la asigurarea acţiunilor de evacuare :

4. asigurarea mijloacelor de transport ;
5. protecţia personalului ;
6. logistica evacuării.
1. Cercetarea se execută în scopul procurării şi valorificării informaţiilor necesare
executării în siguranţă şi în mod organizat a acţiunilor de evacuare. Cercetarea se organizează
continuu şi unitar, se execută din timp de normalitate şi se intensifică în caz de situaţii de criză.
Cercetarea optică se va realiza din postul de observare situat în afara zonei periclitate, cu
misiunea de a transmite date referitoare la deplasarea lamei de apă, respectiv norului toxic, de
asemenea se vor solicita date privind evoluţia situaţiei meteorologice de la staţiile meteo din zonă.
Responsabilitatea instalării Postului de Observare revine Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă.
În cazul accidentului chimic, în prima urgenţă se vor solicita date privind direcţia şi viteza
vântului, temperatura şi gradul de stabilitate a aerului pe verticală.
Actualizarea datelor cercetării se face cu ocazia recunoaşterilor care se execută premergător
marşului.
Cercetarea trebuie să asigure informaţii privind :
- evoluţia situaţiei de urgenţă şi consecinţele acesteia asupra populaţiei şi a bunurilor ;
- starea căilor de comunicaţii şi a mijloacelor de transport ;
- caracteristicile localităţilor şi a zonelor în care se execută evacuarea şi posibilităţile de
cazare, hrănire, adăpostire şi asigurare medicală ;
- posibilităţile de continuare a procesului de învăţământ şi a funcţionării instituţiilor ;
- condiţiile geoclimatice la zi şi a celor prognozate ;
- situaţia contaminării nucleare, chimice, biologice şi starea sanitar-epidemiologică ;
Executarea recunoaşterilor căilor de comunicaţie şi a localităţilor (zonelor) unde se
realizează evacuarea se realizează de reprezentanţii primăriei, în colaborare cu IJSU.
Pe timpul recunoaşterilor, se urmăresc, în mod deosebit :
a)- starea căilor şi nodurilor de comunicaţii ;
b)- starea imobilelor/adăposturilor destinate primirii populaţiei, instalaţiilor şi bunurilor ;
c)- condiţiile de cazare, hrănire şi asigurare medicală ;
d)- situaţia surselor de aprovizionare ;
e)- starea reţelelor electrice, de alimentare cu apă şi telecomunicaţii
f)- starea epidemiologică din zonă.
2.- Paza, ordinea publică şi evidenţa populaţiei se vor realiza prin grija Poliţiei şi a
Consiliului Local .
Elementele care asigură paza şi ordinea (poliţia, jandarmi, etc.) vor părăsi ultimii zonele
periclitate, asigurând prevenirea şi combaterea fenomenelor antisociale şi infracţionale specifice
situaţiilor de dezastre. În raioanele de evacuare se vor organiza birouri, unde vor fi centralizate date
despre persoanele date dispărute, etc.
3.- Îndrumarea circulaţiei în situaţii de dezastre va avea ca obiective :
- - interzicerea accesului spre zonele periclitate ;
- - asigurarea fluenţei circulaţiei spre locurile de evacuare;
- evitarea blocării accesului în cadrul raioanelor de evacuare .
Personalul poliţiei rutiere va părăsi zona periclitată o dată cu personalul care asigură paza şi
ordinea în asemenea situaţie.
În raioanele de evacuare, maşinile se vor parca în aşa fel încât carosabilul să rămână liber pentru
diferite manevre, parcarea acestora se va face în locurile stabilite de reprezentantul C.L.S.U., aflat la
faţa locului, folosind spaţiile verzi, pieţele, acostamentul drumurilor, iar personalul evacuat se va
deplasa şi staţiona în aşa fel încât să nu deranjeze circulaţia pe partea carosabilă a drumurilor.
4.- Siguranţa acţiunilor de evacuare, autoevacuare în situaţii de dezastre, se realizează
printr-o pregătire temeinică a întregii populaţii din zonele de risc, în scopul protecţiei şi
intervenţiei în situaţii de dezastre şi prevenirii panicii prin apel la calm.
Se va asigura pază la fiecare zonă de evacuare din personalul poliţiei .

În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă, pentru misiuni de siguranţă şi ordine, ca şi pentru
alte misiuni : salvare, transporturi speciale, aprovizionare, CLSU poate solicita, cu respectarea
prevederilor legale.
5.- Protecţia chimică în timpul evacuării în situaţii de urgenţă, se va realiza prin instruirea
populaţiei ca la recepţionarea semnalului de alarmare specific, să se deplaseze imediat spre locurile
care le asigură protecţia ( adăposturi ) şi să folosească mijloacele individuale de protecţie .
În caz de accident chimic, populaţia din zonele de risc chimic va fi instruită ca la
recepţionarea semnalului de alarmare să se deplaseze imediat spre locurile care se află în afara
direcţiei de deplasare a norului toxic. Personalul care nu are posibilitatea de a se evacua, va ocupa
încăperile care au mai puţine comunicări cu exteriorul, va etanşa uşile, ferestrele, va folosi surse de
căldură pentru încălzirea aerului din încăpere şi va aştepta semnalul de „ÎNCETAREA ALARMEI”
şi comunicatele transmise de CJSU prin radio, televiziune sau alte mijloace, privind modul de
acţiune în aceste situaţii .
6.- Asigurarea medicală se va realiza îndeosebi în raioanele de evacuare, ponderea
constituind-o acordarea primului ajutor persoanelor în stare de şoc şi a celor intoxicate. Asistenţa
medicală se va asigura de către personalul medical din spitalul orăşenesc şi de către medicii de
familie.
În zonele de evacuare se va face pe loc, un „Plan de amenajare”, cu locuri separate pentru
locuit, toalete publice, locuri pentru colectarea gunoiului, parcări maşini, ţarcuri pentru animale,
punându-se un accent deosebit pe igiena personală şi colectivă, prevenirea îmbolnăvirilor în masă
sau a epidemiilor. Eventual, se va efectua vaccinarea întregii populaţii evacuate sau sinistrate.
Se va consuma pentru băut, numai apă îmbuteliată, plată sau minerală.
Se va ţine evidenţa strictă a persoanelor dispărute. Cele decedate vor fi luate în evidenţă
separat, iar înhumarea se va efectua în zonă, după obţinerea avizului cadrelor medicale şi organelor
de poliţie abilitate. Mormântul va fi marcat vizibil, pentru ca ulterior, la eventuala cerere a
aparţinătorilor, acesta să fie strămutat într-un cimitir.
Animalele moarte vor fi strânse, depozitate într-un loc special amenajat, departe de orice
sursă de apă şi incinerate.
7.- Asigurarea psihologică a populaţiei pe timpul evacuării reprezintă ansamblul
acţiunilor întreprinse de personalul forţelor de intervenţie, în scopul evitării producerii panicii sau
combaterii acesteia, în cazul în care s-a produs.
Această activitate, deosebit de importantă pentru evitarea creării unor stări de haos şi
debandadă care pot duce la numeroase victime, se realizează permanent prin îndemn la calm, ordine
şi disciplină, prin contact personal sau prin mass-media.
Consilierea psihologică se va face la cerere, de către personalul Compartimentului
„Asistenţă socială” din cadrul Primăriei şi de către psihologi particulari din localitate.
Compartimentul „Asistenţă socială”, împreună cu voluntarii, se vor deplasa în permanenţă
printre cei evacuaţi şi sinistraţi, sesizând CLSU despre cazurile mai grave sau deosebite, cu
propuneri concrete pentru ameliorarea situaţiei acestora. Cazurile grave şi care pun în pericol viaţa
unor persoane sau a unei colectivităţi, au prioritate.
Asistenţa religioasă se va face în zonele de evacuare, prin lăcaşe de cult improvizate.
8.- Realizarea legăturilor :
În perioada de dezastru, se vor folosi toate mijloacele de transmisiuni existente (telefoane
fixe şi celulare, fax, internet, reţeaua de radiotelefoane a Protecţiei civile, radioamatori din zonă,
etc), pentru realizarea legăturii cu operatorii economici din localitate, IJSU, CJSU, unităţile
militare care intervin pentru evacuarea populaţiei în situaţii de criză.
În timpul evacuării, se va căuta menţinerea acestor legături, iar în situaţia imposibilităţii
menţinerii acestora, se vor realiza legături pe căi ocolitoare, stabilite de Romtelecom.
Se vor crea legături între PC al CLSU şi fiecare zonă de evacuare.
Pentru transmiterea comunicatelor de Protecţie civilă, se vor angrena toate posturile de
radio şi televiziune local din zonă.
Pe timpul acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

asigură legături de telecomunicaţii speciale şi cooperare pentru autorităţile publice locale, potrivit
legii de organizare şi funcţionare proprii.
Fluxul informaţional este prezentat în Anexa nr.2.
9.- Organizarea conducerii şi cooperării :
Conducerea nemijlocită a acţiunilor de evacuare se exercită de către CLSU, corespunzător
tipului de situaţie de urgenţă produs.
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii are, în principal, următoarele atribuţii :
- coordonarea pregătirii populaţiei pe localităţi, cartiere, instituţii publice şi operatori
economici, în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor de evacuare şi primire/repartiţie ;
- organizarea şi asigurarea funcţionării sistemului informaţional-decizional pe plan
local ;
- stabilirea necesarului de capacităţi de comunicaţii, pe tipuri de reţele telefonice
fixe, mobile, radio, etc.
- elaborarea planului de evacuare şi primire propriu şi avizarea celor întocmite de
structurile subordonate (instituţii publice şi operatori economici ) ;
- coordonarea aplicării unitare şi în mod organizat a măsurilor de evacuare pe
teritoriul localităţii;
- coordonarea activităţii de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate
persoanelor evacuate/sinistrate ;
- îndeplinirea sarcinilor curente stabilite în funcţie de situaţia concretă ;
- organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.
Componenţa CLSU este prevăzută în Anexa nr. 1
Conducerea acţiunilor de evacuare se va realiza de C.L.S.U. şi Secretariatul tehnic din PC
al Protecţiei Civile , sau dintr-un Centrul de conducere şi coordonare a evacuării , dacă PC este
afectat de dezastru. Parte din membrii, vor coordona acţiunile în raioanele afectate.
În principiu, Centrul se va stabili la sediul primăriei comuale.
Tot la sediul primăriei comuale vor funcţiona şi principalele compartimente şi
birouri din cadrul Primăriei comunei Daia Română, pentru continuarea activităţilor
administrative ale comunei. Acesta, fiind situat la înălţime şi într-un loc mai retras, oferă toate
condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor administraţiei publice locale (legături de transmisiuni,
birouri, energie electrică, căi de acces, cazare, masă, utilităţi publice, sală de şedinţe, depozite, etc.)
Centru de conducere de rezervă la etajul căminului cultural.
Membrii CLSU vor conduce acţiunile din locuri care le oferă protecţie împotriva
efectelor dezastrelor şi condiţii pentru realizarea actului de conducere, fiindu-le asigurate legăturile
telefonice şi radio cu IJSU sau CJSU.
La instituţiile publice şi operatori economici, directorii, care sunt şi şefii celulelor pentru
situaţii de urgenţă, conduc acţiunea de evacuare.
Punctele de adunare, îmbarcare, debarcare şi primire-repartiţie se stabilesc din timp
de normalitate de către CLSU, la propunerea IJSU.
Punctele de adunare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
- să fie situate în apropierea căilor de acces spre localităţile/zonele în care se execută
evacuarea ;
- să poată fi identificate şi recunoscute cu uşurinţă ;
- să asigure posibilităţi de protecţie a populaţiei şi a bunurilor în situaţii de urgenţă ;
- să asigure condiţii de desfăşurare a activităţilor specifice .
Stabilirea şi pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaţilor din zonele afectate se
realizează în termen de două ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare .
În cazul în care timpul la dispoziţie este extrem de scurt, nu se vor organiza puncte de
adunare şi îmbarcare pentru populaţie, deoarece aceştia se vor autoevacua. Obligaţia CLSU este
însă, aceea de a anunţa populaţia despre punctele de debarcare şi locaţiile unde se adună cei
evacuaţi şi sinistraţi.
Asemenea puncte se vor stabili numai la instituţiile publice şi agenţi economici, în

vederea îmbarcării bunurilor materiale de valoare.
Dacă timpul permite şi anunţarea dezastrului de face în timp util, aceste puncte se
organizează şi pentru populaţie, după cum urmează :
Puncte de adunare – se înfiinţează pentru fiecare zonă a localităţii; este locul în
care se prezintă populaţia pentru luarea în evidenţă, repartizarea pe mijloace de transport, în vederea
evacuării. Pentru aceasta, el trebuie să dispună de :
1. săli de aşteptare ;
2. loc pentru luarea în evidenţă a populaţiei ;
3. sală de acordare a primului ajutor ;
4. sală pentru persoane cu copii mici ;
5. loc pentru personalul punctului de adunare ;
6. magazie pentru păstrarea şi distribuirea materialelor de strictă necesitate ;
7. încăperi pentru adăpostirea şi protecţia personalului şi a populaţiei
CLSU a stabilit înfiinţarea a 3 puncte de adunare-îmbarcare pentru 3 zone ale localităţii
( zona şcolii generale, zona căminului cultural şi zona societăţii MARV S.RL.), repartizate conform
Anexelor din prezentul, astfel :
Punct de adunare-îmbarcare nr. 1 situat în zona şcolii generale, deserveşte zona de nord şi
nord – vest a localităţii.
Punct de adunare-îmbarcare nr. 2 situat în zona căminului cultural , deserveşte o parte din
zona centrală, tona de sud şi de sud - est a localităţii .
Punct de adunare-îmbarcare nr. 3 situat în zona societăţii MARV S.R.L. , deserveşte
cealaltă parte din zona centrală, zona de sud şi zona de vest a localităţii;
Punctele de adunare-îmbarcare conferă condiţii bune pentru desfăşurarea activităţilor de
adunare, luarea în evidenţă, repartiţia pe mijloace de transport, îmbarcarea, etc.
Efectivele care încadrează un astfel de Punct de adunare-îmbarcare sunt de 6 persoane din
care 4 cadre medicale şi 2 poliţişti.
CLSU a stabilit înfiinţarea a câte unui puncte de debarcare şi primire-repartiţie pentru
localitatea Daia Română, în zonele unde se evacuează populaţia şi bunurile, funcţie de situaţia
concretă, care va fi stabilită cu ocazia analizării situaţiei de urgenţă şi a recunoaşterilor.
Puncte de îmbarcare – debarcare - locurile în care se constituie coloanele auto
şi în care aflueşte ori deflueşte populaţia şi cuprind:
- spaţii pentru acordarea primului ajutor ;
- spaţii pentru staţionarea temporară a persoanelor cu copii mici.
Punctele de îmbarcare sunt alăturate punctelor de adunare.
Punctele de primire – repartiţie – locuri de afluire a populaţiei evacuate, pentru
luarea în evidenţă şi repartizarea spaţiilor de cazare, a terenurilor pentru desfăşurarea corturilor,
parcarea maşinilor, construirea ţarcurilor pentru animale şi a altor utilităţi. Se vor prevedea
următoarele spaţii:- loc pentru luarea în evidenţă
- loc
pentru
acordarea primului ajutor şi efectuarea triajului
epidemiologic. Cazurile care depăşesc competenţa tehnică a respectivului loc, vor fi trimise la
unităţi sanitare din localităţile învecinate sau la alte spitale din judeţ .
- loc pentru staţionarea persoanelor cu copii mici.
Pentru utilarea acestor puncte, în special a punctelor de primire-repartiţie, dacă acestea nu
pot fi utilate pe plan local, se va face o cerere de materiale specifice la I.J.S.U. ( corturi, mijloace
de iluminat, autocisterne pentru apă potabilă, mese şi bănci pliante, veselă inox, marmite, bărci
pneumatice, etc.)
Punctele de primire-repartiţie se stabilesc în funcţie de variantele de evacuare, de către
echipele de recunoaştere.
Elevii, în cazul accidentelor, pe timpul orelor de curs, se vor deplasa, pe jos sau cu
mijloace auto, funcţie de timpul la dispoziţie, sub conducerea cadrelor didactice spre locurile de
evacuare cunoscute, urmând a fi preluaţi de familii ulterior.
Ponderea fiind autoevacuarea, se vor folosi la maximum mijloacele auto proprietate

personală. Dirijarea circulaţiei se va face organizat, pentru a nu de produce blocaje pe căile de acces
spre locurile de evacuare.
La grădiniţe, se organizează puncte de îmbarcare în mijloace auto, fiind deservite cu
prioritate de mijloacele auto puse la dispoziţie de Consiliul Local Daia Română. Aceste categorii de
persoane vor fi evacuate la instituţii similare aflate în afara raioanelor afectate de dezastru.
Cooperarea se face cu toate instituţiile publice şi operatorii economici din zonă,
indiferent de forma de proprietate, conform reglementărilor în vigoare şi al „Planului comun de
colaborare între CLSU şi instituţiile publice şi operatorii economici, indiferent de forma de
proprietate, în situaţii de urgenţă”, elaborat de CLSU al comunei Daia Română care se află
împreună cu prezentul Plan de evacuare.
10.- Executarea acţiunilor de evacuare :
Trecerea la executarea evacuării se face la ordin.
Ordinul de evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă se emite de preşedintele Comitetului
Naţional. În temeiul ordinului de evacuare, Comitetul judeţean emite ordin de evacuare, la
propunerea Centrului Operativ sau Centrul Operaţional pentru situaţii de urgenţă.
Ordinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă de aplicare a Planului de evacuare
a populaţiei, a unor bunuri materiale şi a colectivităţilor de animale, în caz de dezastre, poate fi
transmisă de :
- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă ;
- Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ;
- Preşedintele Consiliului Judeţean ;
- Şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA”
- Şeful Secretariatului Tehnic Permanent(C.O.) al I.J.S.U.
Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă transmite ordinul de executare
a evacuării preşedintelui Comisiei Locale pentru Situaţii de Urgenţă al localităţii Daia Română
respectiv domnului Primar.
În funcţie de situaţie, ordinul/dispoziţia de evacuare şi primire/repartiţie se poate transmite
prin telefon/fax, prin mijloace radio, prin corespondenţă specială sau prin curieri. De asemenea şi în
situaţiile stabilite de Comitetul Naţional, ordinul/dispoziţia de evacuare poate fi transmis/transmisă
şi prin intermediul posturilor de radio şi televiziune.
La primirea ordinului de evacuare se verifică autenticitatea şi, după confirmare, se
analizează situaţia generală şi cea din zona de responsabilitate, se stabilesc măsurile de primă
urgenţă şi se transmit dispoziţii preliminare, trecându-se de îndată, la elaborarea dispoziţiei de
evacuare.
Ordinul/dispoziţia de evacuare cuprinde în principiu, următoarele :
- concepţia acţiunilor de evacuare ;
- organizarea conducerii acţiunilor de evacuare ;
- măsurile de cooperare pe timpul executării evacuării ;
- măsurile de asigurare a evacuării ;
CLSU Daia Română emite „Dispoziţie de evacuare”, iar operatorii economici, emit
„Decizii pentru evacuare, primire-repartiţie”
Acţiunea de evacuare începe imediat după primirea dispoziţiei sau la identificarea
pericolului sau după producerea dezastrului.
Pentru executarea acţiunilor de evacuare se realizează Dispozitivul de evacuare, care cuprinde :
- centrul de conducere şi coordonare a evacuării ;
- posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare ;
- puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează ;
- punctele de îmbarcare şi punctele de debarcare ;
- punctele de primire/repartiţie a populaţiei şi a bunurilor evacuate
De regulă, punctul de adunare poate funcţiona împreună cu punctul de îmbarcare, iar
punctul de debarcare, poate funcţiona împreună cu punctul de primire-repartiţie.
Situaţia evacuării unor instituţii publice şi operatori economici este prezentată în Anexa

______;
Situaţia evacuării populaţiei, a unor bunuri materiale şi a transporturilor auto este
prezentată în Anexa _______.
Situaţia evacuării unor colectivităţi de animale este prezentată în Anexa ______.
Organizarea transporturilor auto pentru evacuare a instituţiilor publice şi operatorilor
economici este prezentată în Anexa ________.
Situaţia spaţiilor de cazare şi preparare a hranei este prezentată în Anexa _______.
Toate persoanele fizice apte de muncă de pe teritoriul comunei, sunt obligate să participe la
acţiunile de evacuare, organizaţi, sub directa supraveghere a persoanelor abilitate.
De fiecare zonă de evacuare, vor răspunde 1-2 membri ai CLSU.
11. Logistica acţiunilor de evacuare
Reprezintă ansamblul de măsuri realizate în scopul asigurării condiţiilor materiale şi umane
necesare pregătirii şi executării acţiunilor de evacuare. Ea cuprinde asigurarea fondurilor,
mijloacelor de transport, bunurilor de consum şi serviciilor necesare în cantităţile şi locurile
prevăzute în planurile de evacuare.
Cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor de consum şi serviciilor
necesare în cantităţile şi în locurile prevăzute în Planul de evacuare.
Principalele elemente ale logisticii acţiunilor de evacuare, sunt :
- aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice şi industriale de strictă necesitate ;
- asigurarea mijloacelor de transport şi efectuarea transporturilor ;
- asigurarea medicală şi sanitar-veterinară ;
- cazarea evacuaţilor, depozitarea bunurilor şi adăpostirea animalelor ;
- asigurarea financiară.
Logistica evacuării se asigură de Consiliul local, pentru populaţie şi angajaţii proprii.
Logistica evacuării se asigură, la cererea Consiliului local, de firme de stat sau private, pe
bază de convenţii de prestări de servicii, încheiate din timp şi anexate la Planul de evacuare.
Sursele de aprovizionare sunt : economia naţională, rezervele de stat, rezervele de
mobilizare şi ajutoarele umanitare.
În situaţiile prevăzute la art. 4 lit. „c” din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi
prestări de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, logistica evacuării se
completează cu bunuri şi servicii rechiziţionate în condiţiile legii.
Aprovizionarea cu produse alimentare şi industriale de strictă necesitate se realizează de
CLSU Daia Română, în sistem raţionalizat, astfel :
a) în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, prin reţeaua
comercială locală ;
b) ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situaţiei de urgenţă, de la
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat ;
c) articole de igienă personală, textile, încălţăminte şi alte produse industriale, în funcţie
de sezon.
Autovehiculele, carburanţii şi bunurile materiale necesare acţiunilor de evacuare se asigură
de CLSU Daia Română.
Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburanţi asigurat de
S.C. cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii.
Asigurarea transporturilor, se realizează astfel :
a. Pentru evacuarea populaţiei vor fi folosite mijloace de transport persoane existente
în circulaţie la societatea care asigură transportul în comun (autobuze, microbuze, etc.) pe raza
localităţii Daia Română cu modificarea corespunzătoare a traseelor spre raioanele de evacuare şi a
altor mijloace suplimentare puse la dispoziţie CLSU, la cerere ;
b. Transportul bunurilor materiale de la instituţiile publice şi de la operatorii economici
se va realiza cu forţe şi mijloace proprii, precum şi cu mijloacele de transport ale operatorilor
economici specializaţi, la cerere ;
Celelalte forme de asigurare logistică sunt asigurate , prin grija CLSU şi de la operatorii

economici din zonă, indiferent de forma de proprietate
Asistenţa medicală pe timpul evacuării, precum şi în locaţiile de dispunere se asigură de
Ministerul Sănătăţii, prin spitalul localităţii Sebeş, dispensare, medici de familie, de Crucea Roşie ,
ambulanţă şi alte servicii de specialitate.
Fondurile financiare pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de evacuare la nivelul
localităţii Daia Română se asigură, după caz, din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din
alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru anul
următor, Consiliul local Daia Română va include şi necesarul de fonduri băneşti pentru pregătirea şi
desfăşurarea acţiunilor de evacuare.
Toate persoanele juridice şi fizice care au în dotare mijloace de transport în comun pentru
persoane şi materiale, sunt obligate să le pună la dispoziţia C.L.S.U., în caz de evacuare .
Obligaţia asigurării cu mijloace de protecţie individuală, revine fiecărui operator economic,
instituţie publică sau administraţie publică locală. (HGR 501/2005)
Cetăţenii care se află în perimetrul zonei de risc, au obligaţia să-şi asigure, prin grijă proprie,
mijloacele de protecţie individuală. (HGR 501/2005)
Operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, care au alimente , produse şi
materiale de strictă necesitate, le asigură persoanelor evacuate şi sinistrate, prin CLSU.
Operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, care au ca obiect de activitate
prelucrarea lemnului sau construcţii metalice, asigură, cu forţe proprii sau cu personal din rândul
populaţiei, construirea de barăci, ţarcuri pentru animale sau adăposturi temporare în zonele de
evacuare, prin CLSU .
Contravaloarea prestărilor de servicii şi a activităţilor întreprinse în astfel de situaţii, va fi
stabilită şi plătită în condiţiile legii.
Litigiile apărute în astfel de situaţii vor fi rezolvate, în principiu, pe cale amiabilă, iar dacă
nu este posibilă această cale, de instanţele de judecată abilitate.
ANEXE :
A. 1. – Componenţa C.L.S.U.
A. 2. – Fluxul informaţional ( schema legăturilor de transmisiuni )
A. 3. – Sinopticul de activitate al C.L.S.U. ;
A. 4. – Graficul pentru conducerea acţiunilor de evacuare în caz de dezastre ;
A. 5. – Situaţia evacuării unor instituţii publice şi agenţi economici ;
A. 6. – Situaţia evacuării populaţiei, a unor bunuri materiale şi a transporturilor auto ;
A. 7. – Situaţia evacuării unor colectivităţi de animale ;
A. 8. – Organizarea transporturilor auto pentru evacuarea în caz de dezastre a instituţiilor
publice şi operatorilor economici ;
A. 9. – Telefoane utile ;
A.10. – Repartiţia străzilor pe zone de evacuare ;
A.11. – Situaţia spaţiilor de cazare şi preparare a hranei
A.12. – Situaţie cu evidenţa mijloacelor şi utilajelor disponibile la evacuare
A.13. – Componenţa centrului de conducere şi coordonare a evacuării
A.14.– Componenţa Punctelor de adunare - îmbarcare, Puntelor de debarcare şi
primire/repartiţie din cadrul localităţii;
A.15.– Harta cu organizarea evacuării în caz de dezastre pe teritoriul administrativ al
comunei Daia Română ;

Întocmit,
secretar Damian Visalon

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web:www.primariadaiaromana.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI,
SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA
Având în vedere oportunităţile de finanţare a investiţiilor publice conferite de
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime – Programul Operațional pentru Pescuit
și Afaceri Maritime;
Ţinând cont de necesitatea depunerii pentru finanţare în comun a Strategiei de
Dezvoltare a zonei Piscicole și de Acvacultură din bazinul Mureșului, Secașelor și a
afluenților acestora de pe aria administrativă a Municipiului Alba Iulia județul Alba, orașului
Geoagiu județul Hunedoara și a comunelor Ciugud, Galda de Jos, Sîntimbru, Daia Română,
Șpring, Doștat, Vințu de Jos, Blandiana, Șibot din județul Alba și Romos, Rapoltu Mare și
Turdaș din județul Hunedoara;
În vederea obţinerii finanţării din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri
Maritime pentru dezvoltarea bazinului Mureșului, Primarul comunei Daia Română, supune
spre dezbatere şi aprobare prezentul:
PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI,
SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA
Consiliul local al comunei Daia Română;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre PRIVIND ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI
FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA
- Disponibilitatea de denumire nr. 154443 emisă de Ministerul Justiţiei în data de
07.07.2016.
- Necesitatea depunerii pentru finanţare în comun a Strategiei de Dezvoltare a
zonei
Piscicole și de Acvacultură din bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora de pe ,
aria administrativă a Municipiului Alba Iulia județul Alba, orașului Geoagiu județul
Hunedoara și a comunelor Ciugud, Galda de Jos, Sîntimbru, Daia Română, Șpring, Doștat,
Vințu de Jos, Blandiana, Șibot din județul Alba și Romos, Rapoltu Mare și Turdaș din
județul Hunedoara;
În temeiul art. 11 alin (1) şi (2), a art. 36 alin (2) lit d), e) art. 45 alin. (1), (2) a, d,
e, (3), art. 115 (1) b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Aprobă ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI,
SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA prin asocierea următoarelor unități
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administrativ-teritoriale: Municipiului Alba Iulia-județul Alba, orașului Geoagiu-județul
Hunedoara și a comunelor Ciugud, Galda de Jos, Sîntimbru, Daia Română, Șpring, Doștat,
Vințu de Jos, Blandiana, Șibot din județul Alba și Romos, Rapoltu Mare și Turdaș din
județul Hunedoara și a următorilor parteneri din sectorul privat și ONG: SC Delta Plus SRL,
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba, Asociaţia de Pescuit Protejare
şi Promovare a Biodivesităţii Acvatice, SC Sarah Company SRL, I.I Groza Valentin Nicolae,
SC Mureşul Drâmbar SRL, SC Genesis Star Srl, SC Turist Prest R&P SRL, SC Rogo Fish
SRL, PFA Oprișan Radu Marian, SC Telecerna SRL, Asociaţia Limbenii, SC Bioterra SRL,
Asociaţia Pro Natura Alba, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Wild Hunting, SC
Intertrans-Balastiera SRL;
Art. 2 - Aprobă Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei conform anexelor 1 şi 2 parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3 – Aprobă constituirea patrimoniului iniţial comun al Asociaţiei în valoare de 1400
lei şi aportul comunei Daia Română la constituirea patrimoniului inițial cu suma de 100 lei;
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
-

Instituţiei prefectului judeţul Alba/Hunedoara;
Compartimentul Financiar contabil;
Primarului comunei Daia Română;
un exemplar la dosar.

Iniţiator,
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

Avizat secretar,
Damian Visalon

Înregistrat sub nr. 31
la data de 20.08.2016
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR

Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

NR. 2304/20.08.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

privind asocierea și cooperarea unităților administrativ – teriotriale
MOTIVAȚIA DE FAPT:

Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se
asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu
personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate publică, prin efectul
legii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în
scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.
Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al
consiliilor locale ale unităţilor administrativ - teritoriale componente au ca scop
dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.
Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
De asemenea, unităţile administrativ - teritoriale au dreptul ca, în limitele
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se
asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin
hotărâri
ale
consiliilor
locale
sau
consiliilor
judeţene,
după
caz.
Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile
legii.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte
surse,
în
condiţiile
legii.
MOTIVAȚIA DE DREPT:
- art. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016

ÎNTOCMIT,
secretar Damian Visalon
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 20.08.2016;
Astăzi, data de mai sus, noi: HĂPRIAN VISARION – primar şi
Damian Visalon – secretar comuna Daia Română, am procedat la
transmiterea pentru avizare, către comisia de specialitate nr. 1 pentru
programe de dezvoltare economico – financiară, buget – finanțe,
administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului și comerț din cadrul Consiliului local al comunei
Daia Română, a referatului nr. 2304/20.08.2016, privind asocierea și
cooperarea unităților administrativ – teriotriale întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
proiectul de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN
BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA.
Drept pentru care s-a întocmit şi încheiat prezentul proces verbal.
Daia Română 20.08.2016
PRIMAR
HĂPRIAN VISARION

SECRETAR
Damian Visalon

PREŞEDINTE COMISIE NR. 1
Cons. Damian Nicolae
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

RAPORT
Comisia de specialitate nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico
– financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, întrunită în şedinţă în data
de 20.08.2016, a luat în discuţie referatului nr. 2304/20.08.2016, privind
asocierea și cooperarea unităților administrativ – teriotriale întocmit de către
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
proiectul de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN
BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA şi
a constatat că acestea au ca suport legal prevederile:
- art. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico –
financiară, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al
localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț din
cadrul Consiliului local al comunei Daia Română, în conformitate cu
dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată şi republicată, avizează favorabil proiectul de
hotărâre privind
ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL
MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA şi propune
Consiliului local, adoptarea hotărârii în acest sens.
COMISIA:

DAMIAN NICOLAE____________________
VOINA MARIUS ______________________
PUŢAN IOAN ________________________
CIUCA CONSTANTIN __________________
SCHIAU NICOLAE – CLAUDIU ___________

DAIA ROMÂNĂ 20.08.2016
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STATUTUL
ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR
ACESTORA

ART. 1 Denumirea asociaţiei este potrivit disponibilităţii denumirii emise de Ministerul
Justiţiei numărul 154443/07.07.2016.
“ASOCIAŢIA FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA”
ART. 2 Membrii:
 Oraşul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, cod
fiscal 4562923, reprezentată legal prin domnul Mircea Hava-primar;
 Comuna Blandiana, cu sediul în localitatea Blandiana, strada Principală nr. 15,
cod fiscal 4562303, reprezentată legal prin domnul Nicolae Gherman-primar;
 Comuna Ciugud, cu sediul în localitatea Ciugud str. Principală, nr. 141, cod fiscal
4562516, reprezentată legal prin domnul Damian Gheorghe-primar;
 Comuna Daia Română, cu sediul în localitatea Daia Română, strada Principală, nr.
326, cod fiscal 4562206, reprezentată legal prin domnul Hăprian Visarion-primar;
 Oraşul Geoagiu, cu sediul în localitatea Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, cod
fiscal 5742426, reprezentată legal prin domnul Cărăguț Vasile-primar;
 Comuna Şibot, cu sediul în localitatea Şibot, str. Principală, nr. 153, cod fiscal
4562354, reprezentată legal prin domnul Ilie Tomuș-primar;
 Comuna Şpring, cu sediul în localitatea Şpring, str. Principală, nr. 94, cod fiscal
4562133, reprezentată legal prin domnul Rusu Daniel Gheorghe-primar;
 Comuna Rapoltu Mare, cu sediul în localitatea Rapoltu Mare, str. Principală, nr.
67, cod fiscal 4374199, reprezentată legal prin domnul Roman Octavian Gheorgheprimar;
 Comuna Turdaş , cu sediul în localitatea Turdaş, str. Principală, nr. 100, cod fiscal
4468340, reprezentată legal prin domnul Bocşeri Remi-primar;
 Comuna Vinţu de Jos, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga, nr.
47, cod fiscal 4562443, reprezentată legal prin domnul Josan Ioan Iosif-primar;
 SC Delta Plus SRL, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Aleea Parc, nr. 18, sc. 1, ap.
6, cod fiscal 10125443, reprezentată legal prin domnul Bedreagă Gheorgheadministrator;
 Comuna Galda de Jos, cu sediul în localitatea Galda de Jos, str.
Principală, nr. 90, cod fiscal 4561928, reprezentată legal prin domnul Raica
Romulus-primar;
 Comuna Sîntimbru, cu sediul în localitatea Sintimbru, str. Blajului, nr. 187, cod
fiscal 4562095, reprezentată legal prin domnul Popa Ioan Iancu-primar;
 Comuna Doştat, cu sediul în localitatea Doştat, str. Principală, nr. 250, cod fiscal
4562265, reprezentată legal prin doamna Cîndea Emilia Livia-primar;
 Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor sportivi Alba, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, Str. Cal. Moţiilor, nr. 6, cod fiscal RO7197911, reprezentată
legal prin domnul Bucur Vasile-președinte;

 Asociaţia de Pescuit Protejare şi Promovare a Biodivesităţii Acvatice , cu
sediul în localitatea Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 24, cod fiscal 30053325,
reprezentată legal prin domnul Gherman Nicolae Marius-președinte;
 SC Sarah Company SRL, cu sediul în localitatea Draşov, str. Principală, nr. 48, cod
fiscal 24666368, reprezentată legal prin domnul Neicu Ştefan-administrator;
 I.I Groza Valentin Nicolae, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, sat Vurpăr, str.
Principală, nr. 137, cod fiscal 32151257, reprezentată legal prin domnul Groza
Valentin Nicolae-administrator;
 SC Mureşul Drâmbar SRL cu sediul în localitatea Ciugud, str. Principală, nr. 2, cod
fiscal 26125245, reprezentată legal prin domnul Moldovan Ovidiu-administrator;
 Comuna Romos, cu sediul în localitatea Romos, str. Principală, nr. 114, cod fiscal
5453797, reprezentată legal prin domnul Patrînjan Mircea-primar;
 SC Genesis Star Srl, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, sat Vurpăr, str.
Principală, nr. 43, cod fiscal RO22420765, reprezentată legal prin domnul Opriţa
Gheorghe-administrator;
 SC Turist Prest R&P SRL, cu sediul în localitatea Geoagiu Băi, str. Germisara,
bloc. 1, ap. 12, cod fiscal 2093065, reprezentată legal prin domnul Lal Ioan Danieladminstrator;
 SC Rogo Fish SRL, cu sediul în localitatea Deva, str. Aleea Florilor, bloc 15, ap. 6,
cod fiscal 17609556, reprezentată legal prin domnul Rogojan Gheorgheadministrator;
 PFA Oprișan Radu Marian, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare
nr. 9, cod fiscal 34366414, reprezentată legal prin domnul Oprişan Radu Marianadministrator;
 SC Telecerna SRL, cu sediul în localitatea Deva, str. George Enescu, bloc 2, scara
C, ap. 12, cod fiscal 13880241, reprezentată legal prin domnul Șendroiu Ioanadminsitrator;
 Asociaţia Limbenii, cu sediul în localitatea Limba, str. Principală, nr. 46, cod fiscal
22174474, reprezentată legal prin domnul Bucur Dorin- președinte;
 SC Bioterra SRL, cu sediul în localitatea Doştat, Ferma, comuna Doștat, cod fiscal
10995972, reprezentată legal prin domnul Silaghi Cristian-administrator;
 Asociaţia Pro Natura Alba, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Ioan Buteanu,
nr.10D, cod fiscal 28522551, reprezentă legal prin domnul Dragomir Felix Bogdanpreședinte;
 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Wild Hunting, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, str. Freederic Mistra,l nr. 1, cod fiscal 27658700, reprezentată
legal prin domnul Bucur George Andrei-președinte;
 SC Intertrans-Balastiera SRL, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. B-dul
Republicii, nr. 109, reprezentată legal prin doamna Tisler Elena-administrator.
ART. 3 Regimul juridic
Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat,
fără scop lucrativ şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului

26/2000, modificată prin legea 246/2005, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei
române precum şi prevederile prezentului Statut şi ale Actului Constitutiv.
Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociaţie trebuie să
indice denumirea Asociaţiei, logo-ul, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al
Asociaţiilor şi Fundaţiiilor, numărul de telefon şi fax.
În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, vor fi utilizate exclusiv
pentru realizarea scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă
acestea au caracter accesoriu sau înfiinţa societăţi comerciale.Dividentele obţinute din
activităţile acestor societăţi comerciale, vor fi folosite numai pentru realizarea scopului
Asociaţiei.
ART. 4 Sediul asociaţiei
Sediul asociaţiei va fi în comuna Ciugud, str. Principală nr.141, judeţul Alba, cod
poştal 517240.
ART. 5 Durata de funcţionare
Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
ART. 6 Obiectivele asociaţiei
(3) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având
următorul obiectiv general: dezvoltarea economică şi socială a zonei delimitate
de arealul administrativ al partenerilor în baza unor acţiuni durabile, de calitate,
sustenabile financiar, uman şi instituţional. De asemenea Asociaţia are ca scop
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală finanțată Din Programul Național
pentru Pescuit și Afaceri Maritime în baza căruia a fost selectat de către
Autoritatea de Management.
(4) Obiective strategice:
- Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi
promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse
pescăreşti şi din acvacultură;
- 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;
- Sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit şi de
acvacultură, inclusiv operaţiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice; Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi
de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii;
- Tratarea corespunzătoare a problemelor de sustenabilitate ecologică a
activităţilor economice prin promovarea pescuitului şi acvaculturii eficiente din punct
de vedere al utilizării resurselor, inclusiv a prelucrării conexe şi care sunt
prietenoase cu mediul;

(5) În realizarea Obiectivelor asociația va derula următoarele activități:
- Activităţi de sprijinire a întreprinzătorilor personae fizice, a microîntreprinderilor , precum şi a întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în
domeniul pescuitului şi acvaculturii;
- Activităţi de sprijinire a iniţiativelor locale care să promoveze dezvoltarea
integrată a pescuitului şi acvaculturii;
- Activităţi de sprijinire a iniţiativelor locale pentru producţia de peşte sau
comercializerea produselor piscicole;
- Activităţi de promovare a turismului, prin valorificarea tradiţiilor locale în
domeniul pescuitului;
- Activităţi în scopul valorificării resurselor locale de pescuit și acvacultură, in
conformitate cu cerinţele altor programe de dezvoltare
- Formare profesională şi activităţi de instruire;
- Asisteţă tehnică în domeniul politicii de dezvoltare integrate a pescuitului.
- Activităţi de promovare a protecţiei mediului.
- Activităţi de promovare a coeziunii sociale şi creşterii calităţiii vieţii cetăţenilor.
- Activități de colaborare la nivel national şi international cu instituţii care au
acelaşi obiectiv sau obiectiv similar, iar în scopul realizării schimbului de
experienţă, de metode şi practice în domeniul politicii de dezvoltare integrate a
zonelor pescăreşti și de acvacultură.
- Activități de realizarea de reţele , consorţii naţionale, internaţionale care se vor
constitui pentru realizarea obiectivului menţionat.
- Alte activităţi stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei.

ART. 7 Veniturile asociaţiei
Patrimoniul iniţial al asociaţiei în valoare de 1400 lei
c) Cotizaţiile membrilor reprezentând organisme publice stabilite prin prezentul
statut sunt de 1 leu (RON)/ cap locuitor conform datelor oficiale furnizate în
urma ultimului recensământ, dar nu mai mult de 10000 lei/an: plătibilă în
decursul lunii martie a fiecărui an;
d) Cotizaţiile membrilor reprezentând organisme fără scop patrimonial şi organisme
private cu scop patrimonial vor fi de 100 lei/an.
e) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legii;
f) Donaţii, care pot fi făcute în lei, în valută, sau în bunuri materiale, sponsorizări
şi publicitate;
g) Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, contracte
şi/sau contracte de grant încheiate cu structuri/instituţii finanţatoare naţionale
şi/sau internaţionale;
h) Venituri obţinute din activităţi proprii;

i) Venituri obţinute din împrumuturi contractate în condiţiile legii
j) Alte venituri prevăzute de lege.
ART. 8 Membrii fondatori
Membrii fondatori ai asociaţiei sunt cei prevăzuţi la art.1. Membrilor fondatori li se
pot alătura la cerere prin semnarea unei adeziuni şi doar cu acordul expres al membrilor
fondatori exprimat prin hotărâre a Adunării Generale şi alţi membrii, operatori privati sau
organisme publice care vor avea statutul de membrii aderanţi.
ART. 9 Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
- Să participe la acţiunile organizate de asociaţie la nivel judeţean şi naţional.
- Să aibă acces la informaţie, documentaţie şi consultanţă în domeniu.

Art. 10 Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
i) Să respecte statutul şi regulamentul intern de funcţionare a asociaţiei.
j) Să achite în termen şi în cuantumul fixat cotizaţia. Să susţină permanent,
moral şi material activitatea asociaţiei.
k) Să urmărească atragerea de noi surse de venituri.
l) Să participe la acţiunile asociaţiei.
ART. 11 Calitatea de membru, în funcţie de specificul ei, se poate pierde prin:
a) Neplata la termen a cotizaţiilor.
b) Renunţare. În acest sens se va adresa o cerere scrisă Consiliului Director în care se
va motiva decizia de renunţare.
c) Dizolvare.
d) Lichidarea asociaţiei.
ART. 12 Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al asociaţiei,
alcătuit din reprezentanţii legali ai membrilor fondatori.
Adunarea Generală se întruneşte la sediul asociaţiei sau în locul indicat de către
asociaţi, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

ART. 13 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
e) Hotărăşte cu privire la sesiul asociaţiei.
f) Hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale.
g) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei.
h) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli , situaţiile financiare anuale şi după caz,
programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor pe baza propunerilor
Consiliului Director.
i) Aprobă regulamentul intern de funcţionare al asociaţiei.
j) Alege şi revocă membrii Consiliului Director.
k) Alege şi revocă cenzorul.

l) Hotărăşte cu privire la modificările actului constitutiv si a statutului.
m) Hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi la stabilirea
destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
n) Aprobă organigrama, politicile de personal ale asociaţiei.
o) Validează deciziile Consiliului Director privind numirea, eliberarea din funcţie şi
cuantumul drepturilor băneşti aferente contractelor cu angajaţii şi colaboratori.
p) Stabileşte remuneraţiile cuvenite membrilor Consiliului Director şi cenzorului.
q) Se pronunţă asupra gestiunii Consiliului Director pentru activitatea anului
precedent şi acordă descărcarea de gestiune în condiţiile legii.
r) Aprobă dobândirea calităţii de membru asociată persoanelor fizice şi juridice în
condiţiile prevăzute de lege şi statut.
s) Aprobă contractul de împrumut, în condiţiile legii.
t) Orice alte atribuţii prevăzute de lege.
ART. 14 (1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de
control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului.
(2) În execitarea atribuţiilor sale, Adunarea Generală adoptă hotărâri care sunt
obligatorii pentru Consiliul Director şi Cenzor.
(3) Hotărârile Adunării Generale devin executorii de la data adoptării lor, conform
prevederilor prezentului statut.
ART. 15 Adunarea Generală se convoacă de 2 ori pe an sau ori de câte ori este necesar.
ART. 16 (1) La şedinţele Adunării Generale participă membrii asociaţiei, iar cu statut de
invitaţi, membrii Consiliului Director şi cenzorul.
(2) Adunarea Generală va fi convocată la şedinţă de către Preşedintele Consiliului
Director al asociaţiei.
ART. 17 (1) Şedinţele Adunării Generale pot avea loc în prezenţa a cel puțin 60% din
membrii Asociaţiei.
(2) Dacă nu se îndeplineşte această condiţie, Adunarea Generală se va convoca din
nou după o perioada de 15 zile.
Art. 18 Hotărârile Adunării Generale vor fi adoptate cu majoritate simplă.
Art. 19 (1) Şedinţele Adunării Generale vor fi conduse de către preşedintele Consiliului
Director al asociaţiei.
(2) In urma fiecărei şedinţe a Adunării Generale se va încheia un proces - verbal,
prin grija secretarului Adunării Generale.
Art. 20 Şedinţele Adunării Generale pentru alegerea Consiliul Director si a Cenzorului se
desfăşoară din 4 în 4 ani și se convoacă de către Consiliul Director cu 15 zile înainte de
data fixată pentru desfăşurarea acesteia.

Art. 21 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 22 (1) Consiliul Director este alcătuit dintr-un număr de 5 membri, din care:
- un preşedinte
- un vicepreşedinţe
- trei membri
(2) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot de către Adunarea generală .
(3) Preşedintele Consiliului director este ales pentru mandat de 4 ani.
(4) Membrii Consiliului Director al asociaţiei nu pot să înstrăineze, să cesioneze
bunuri mobile sau imobile sau să garanteze cu bunurile mobile sau imobile ale asociaţiei.
Art. 23 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
c) Prezintă spre pentru aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al
asociaţiei şi proiectul programelor asociaţiei;
d) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bilanţul contabil conform
prevederilor legale in vigoare;
e) Propune pentru aprobare Adunării Generale schimbarea sediului asociaţiei;
f) Propune pentru aprobare Adunării Generale organigrama, politica de personal
ale asociaţiei;
g) Propune pentru aprobare Consiliului de Administraţie Regulamentul intern de
funcţionare;
h) Aprobă operaţiunile de încasări si plăţi;
i) Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
j) Răspunde de punerea în aplicare a Regulamentului intern de funcţionare;
k) Propune pentru aprobare Adunării Generale înfiinţarea de filiale;
l) Aprobă regimurile de amortizare a mijloacelor fixe din dotare, precum si
modificarea acestora şi aprobă scoaterea din uz a mijloacelor fixe casate, în
condiţiile legii;
m) Deţine registrul asociaţilor, registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului Director
si registrul obligaţiilor, dacă este cazul;
n) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
o) Îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare.
Art. 24 Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este
nevoie. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul Director emite decizii care devin obligatorii
de la data comunicării lor.
Art. 25 Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenta a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor săi şi adoptă decizii dacă se întruneşte jumătate plus unu din voturi cu
condiţia existenţei voturilor “pentru” din partea preşedintelui Consiliului director.

Art. 26 Controlul financiar intern al Asociaţiei este realizat de către cenzor ales pentru un
mandat de 4 ani de către Adunarea Generală.
Art. 27 (1) În realizarea competenţei sale cenzorul:
a) verifică gestiunea asociaţiei şi legalitatea întocmirii situaţiilor financiare;
b) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
c) verifică existenţa titlurilor sau valorilor proprietatea asociaţiei primite în gaj,
cauţiune sau depozit;
d) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
(2) Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot şi îi
este interzis să comunice terţilor date referitoare la activitatea sa, a asociaţiei sau cu
privire la rapoartele întocmite.
Art. 28 (1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin
înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a
cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, în condiţiile legii.
(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al şedinţei
Adunării Generale, în formă autentificată.
(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se
întreprind de Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este
necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului Director sau a unora
dintre ei, desemnaţi de Adunarea Generală.
Art. 29 Asociaţia se dizolvă:
 DE DREPT prin:
- realizarea sau , după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui scop;
- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în
conformitate cu statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un
an de la data la care potrivit statutului Adunarea Generală sau, după caz,
Consiliul Director trebuia constituit;
b) PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, la cererea oricărei persoane
interesate când:
1* scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
2* realizarea scopului asociaţiei este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
3* asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
4* asociaţia a devenit insolvabilă;
5* asociaţia nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile necesare.
6*

PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE.
În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale,

se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi
înscrisă in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 30 În cazul dizolvării asociaţiei lichidatorii vor fi numiţi de către instanţă sau
Adunarea Generală, după caz. O dată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director
încetează.
Art. 31 (1) Lichidatorii, imediat după intrarea lor în funcţie, vor face inventarul şi vor
încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi a pasivului asociaţiei. Aceştia
sunt obligaţi să păstreze registrele asociaţiei şi orice alte acte şi vor ţine un registru cu
toate operaţiunile în ordinea datei acestora.
(2) Lichidatorii sunt obligaţi sa continue operaţiunile juridice în curs, sa încaseze
creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme restul
activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(3) Lichidatorii vor putea realiza operaţiuni noi doar în măsura în care acestea sunt
necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art. 32 Bunurile asociaţiei rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane
fizice.
Art. 33 (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
constată descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
(3) Lichidarea şi radierea asociaţiei se va face cu respectarea condiţiilor impuse
de lege.
Art. 34 Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
(1) Asociaţia va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual situaţiile financiare
conform legilor în vigoare şi a normelor metodologice elaborate de Agenţia Naţională de
Administraţie Fiscală.
(2) Din veniturile asociaţiei se pot constitui fonduri destinate modernizării,
cercetării si achiziţionării de produse noi, investiţiilor, reparaţiilor precum si pentru alte
cheltuieli hotărâte de Adunarea Generala, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 35 Orice modificare/completare a prezentului statut se va efectua prin act adiţional
autentificat.
Art. 36 Asociaţia îşi va desfăşura activitatea în temeiul prezentului statut, a Regulamentului
intern de funcţionare, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, modificată prin Legea 246/2005
precum si a altor acte normative incidente.
Art. 37 Prezentul statut se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în materie.

Încheiat astăzi, .................., în 5 exemplare originale.
MEMBRII ASOCIAŢI:
 Oraşul Alba Iulia, Mircea Hava-primar ……………………………
 Comuna Blandiana, Nicolae Gherman -primar…………………
 Comuna Ciugud, Damian Gheorghe – primar……………………
 Comuna Daia Română, Hăprian Visarion- primar……………..
 Oraşul Geoagiu, Valea Ioan- primar…………………………………
 Comuna Şibot, Ştef Cristian- primar…………………………………
 Comuna Şpring, Rusu Daniel Gheorhe- primar…………………
 Comuna Rapoltu Mare, Roman Octavian – primar…………..
 Comuna Turdaş, Bocşeri Remi- primar……………………………
 Comuna Vinţu de Jos, Josan Ioan Iosif – primar………………
 SC Delta Plus SRL, Bedreagă Gheorghe- administrator……….
 Comuna Galda de Jos, Raica Romulus– primar…………………
 Comuna Sintimbru, Popa Ioan Iancu- primar……………………
 Comuna Doştat, Cîndea Emilia Livia- primar……………………..
 Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportiv Alba, Bucur Vasilepreședinte…………………………………..
 Asociaţia de Pescuit protejare şi promovare a biodivesităţii acvatice,
Gherman Nicolae Marius- administrator……………………………
 SC Sarah Company SRL, Neicu Ştefan –administrator…………………
 I.I Groza Valentin Nicolae , Groza Valentin Nicolae- administrator…….

 SC Mureşul Drâmbar SRL, Moldovan Ovidiu–administrator................
 Comuna Romos, Patrinjan Mircea-primar.....................................
 SC Genesis Star Srl, Opriţa Gheorghe- administrator...................
 SC Turist Prest R&P SRL, Lal Ioan Daniel-adminstrator...............
 SC Rogo Fish SRL, Rogojan Gheorghe- administrator....................
 PFA Oprisan Radu Marian, Oprişan Radu Marian- administrator....
 SC Telecerna SRL, Sendroiu Ioan- adminsitrator...........................
 Asociaţia Limbeni, Bucur Dorin- președinte............................
 SC Bioterra SRL, Silaghi Cristian-administrator.............................
 Asociaţia Pro Natura Alba, Dragomir Felix Bogdan-președinte............
 Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Wild Hunting, Bucur George
Andrei – președinte......................................
 SC Intertrans –Balastiera SRL, Tisler Elena- administrator............................

ACTUL CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A
AFLUENŢILOR ACESTORA
ART. 1 Membrii:
- Oraşul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, cod
fiscal 4562923, reprezentată legal prin domnul Mircea Hava-primar;
- Comuna Blandiana, cu sediul în localitatea Blandiana, strada Principală, nr. 15, cod
fiscal 4562303, reprezentată legal prin domnul Nicolae Gherman-primar;
- Comuna Ciugud, cu sediul în localitatea Ciugud, str. Principală, nr. 141, cod fiscal
4562516, reprezentată legal prin domnul Damian Gheorghe-primar;
- Comuna Daia Română, cu sediul în localitatea Daia Română, strada Principală, nr.
326, cod fiscal 4562206, reprezentată legal prin domnul Hăprian Visarion-primar;
- Oraşul Geoagiu, cu sediul în localitatea Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, cod
fiscal 5742426, reprezentată legal prin domnul Cărăguț Vasile-primar;
- Comuna Şibot, cu sediul în localitatea Şibot, str. Principală, nr. 153, cod fiscal
4562354, reprezentată legal prin domnul Ilie Tomuș-primar;
- Comuna Şpring, cu sediul în localitatea Şpring, str. Principală, nr. 94, cod fiscal
4562133, reprezentată legal prin domnul Rusu Daniel Gheorghe-primar;
- Comuna Rapoltu Mare, cu sediul în localitatea Rapoltu Mare, str. Principală, nr. 67,
cod fiscal 4374199, reprezentată legal prin domnul Roman Octavian Gheorghe-primar;
- Comuna Turdaş , cu sediul în localitatea Turdaş, str. Principală, nr. 100, cod fiscal
4468340, reprezentată legal prin domnul Bocşeri Remi-primar;
- Comuna Vinţu de Jos, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 47,
cod fiscal 4562443, reprezentată legal prin domnul Josan Ioan Iosif-primar;
- SC Delta Plus SRL, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Aleea Parc, nr. 18, sc. 1, ap. 6,
cod fiscal 10125443, reprezentată legal prin domnul Bedreagă Gheorgheadministrator;
- Comuna Galda de Jos, cu sediul în localitatea Galda de Jos, str.
Principală, nr. 90, cod fiscal 4561928, reprezentată legal prin domnul Raica Romulusprimar;
- Comuna Sîntimbru, cu sediul în localitatea Sintimbru, str. Blajului, nr. 187, cod fiscal
4562095, reprezentată legal prin domnul Popa Ioan Iancu-primar;
- Comuna Doştat, cu sediul în localitatea Doştat, str. Principală, nr. 250, cod fiscal
4562265, reprezentată legal prin doamna Cîndea Emilia Livia-primar;
- Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor sportivi Alba, cu sediul în
localitatea Alba Iulia, Str. Cal. Moţiilor, nr. 6, cod fiscal RO7197911, reprezentată legal
prin domnul Bucur Vasile-președinte;
- Asociaţia de Pescuit Protejare şi Promovare a Biodivesităţii Acvatice , cu
sediul în localitatea Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 24, cod fiscal 30053325, reprezentată
legal prin domnul Gherman Nicolae Marius-președinte;
- SC Sarah Company SRL, cu sediul în localitatea Draşov, str. Principală, nr. 48, cod
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-
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-

-

-

fiscal 24666368, reprezentată legal prin domnul Neicu Ştefan-administrator;
I.I Groza Valentin Nicolae, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, sat Vurpăr, str.
Principală, nr. 137, cod fiscal 32151257, reprezentată legal prin domnul Groza Valentin
Nicolae-administrator;
SC Mureşul Drâmbar SRL cu sediul în localitatea Ciugud, str. Principală, nr. 2, cod
fiscal 26125245, reprezentată legal prin domnul Moldovan Ovidiu-administrator;
Comuna Romos, cu sediul în localitatea Romos, str. Principală, nr. 114, cod fiscal
5453797, reprezentată legal prin domnul Patrînjan Mircea-primar;
SC Genesis Star Srl, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, sat Vurpăr, str. Principală,
nr. 43, cod fiscal RO22420765, reprezentată legal prin domnul Opriţa Gheorgheadministrator;
SC Turist Prest R&P SRL, cu sediul în localitatea Geoagiu Băi, str. Germisara, bloc.
1, ap. 12, cod fiscal 2093065, reprezentată legal prin domnul Lal Ioan Danieladminstrator;
SC Rogo Fish SRL, cu sediul în localitatea Deva, str. Aleea Florilor, bloc 15, ap. 6, cod
fiscal 17609556, reprezentată legal prin domnul Rogojan Gheorghe- administrator;
PFA Oprișan Radu Marian, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare nr.
9, cod fiscal 34366414, reprezentată legal prin domnul Oprişan Radu Marianadministrator;
SC Telecerna SRL, cu sediul în localitatea Deva, str. George Enescu, bloc 2, scara C,
ap. 12, cod fiscal 13880241, reprezentată legal prin domnul Șendroiu Ioanadminsitrator;
Asociaţia Limbeni, cu sediul în localitatea Limba, str. Principală, nr. 46, cod fiscal
22174474, reprezentată legal prin domnul Bucur Dorin- președinte;
SC Bioterra SRL, cu sediul în localitatea Doştat, Ferma, comuna Doștat, cod fiscal
10995972, reprezentată legal prin domnul Silaghi Cristian-administrator;
Asociaţia Pro Natura Alba, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Ioan Buteanu,
nr.10D, cod fiscal 28522551, reprezentă legal prin domnul Dragomir Felix Bogdanpreședinte;
Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Wild Hunting, cu sediul în localitatea
Alba Iulia, str. Freederic Mistra,l nr. 1, cod fiscal 27658700, reprezentată legal prin
domnul Bucur George Andrei-președinte;
SC Intertrans-Balastiera SRL, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. B-dul Republicii,
nr. 109, reprezentată legal prin doamna Tisler Elena-administrator.

Art. 2 Regimul Juridic:
(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără
scop lucrativ şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000, modificată prin Legea 246/2005 şi de Legea Nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum
şi cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului.

(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociaţie vor indica
denumirea acesteia, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi
Fundaţiilor, numărul de telefon şi de fax.
(3) În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv
pentru realizarea scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă
acestea au caracter accesoriu, sau poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute
din activităţile acestor societăţi comerciale, vor fi folosite numai pentru realizarea scopului
Asociaţiei.

Art. 3 Scopul Asociaţiei:
(1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ,
având următorul scop: dezvoltarea economică şi socială la nivel subregional în baza unor
acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi instituţional. Obiectivele pe care
şi le propune Asociaţia în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în Statut.
(2) Schimbarea scopului Asociaţiei se va putea face numai de către Fondatori
şi numai daca acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi
realizat.

CAPITOLUL II
DENUMIREA
Art. 4 Denumirea:
Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA
FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI,
SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA”, potrivit disponibilităţii denumirii emise
de Ministerul Justiţiei numărul 154443/07.07.2016.
.
CAPITOLUL III
SEDIUL
Art. 5 Sediul asociaţiei:
(1) Sediul Asociaţiei este în Comuna Ciugud, localitatea Ciugud, Strada Principală,
Nr. 141, Cod poştal 517240
(2) Asociaţia poate constitui filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale, în temeiul hotărârii

Consiliului de Administraţie.

CAPITOLUL IV
DURATA
Art. 6 Durata de funcţionare.
Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată începând cu data înregistrării în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
CAPITOLUL V
PATRIMONIUL
Art. 7
(1) Patrimoniul iniţial este de 1400 lei şi este alcătuit din aportul în bani al partenerilor.
Suma depusă de fiecare asociat ca aport în bani la constituirea patrimoniului iniţial al
asociaţiei este de 100 lei.
(2) Patrimoniul Asociaţiei poate fi majorat de către membrii asociaţi prin sponsorizări sau
donaţii de la diverse persoane fizice sau juridice, romane sau străine, conform legii
CAPITOLUL VI
ORGANELE ASOCIAŢIEI
Art. 8 Consiliul de Administraţie este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din
totalitatea membrilor asociaţi, astfel cum aceştia sunt menţionaţi la art.1 din prezentul act
constitutiv.
Din consiliul de administraţie vor face parte toţi membrii asociaţiei, iar hotărârile se
vor lua cu acordul majorităţii membrilor asociaţiei.
Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin odată la 3 luni la sediul asociaţiei
sau în locul indicat de către asociaţi şi are drept de control permanent asupra Consiliului
Director şi Cenzorului .
Regulile privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie sunt
stabilite prin statut.
Art. 9 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de
administraţie şi este alcătuit dintr-un număr de 5 membri, din care:
- UN PREŞEDINTE în persoana domnului Ciorgovean Daniel-Zaharie domiciliat în
comuna Ciugud, sat Ciugud, Nr. 192, județul Alba, posesor al CI seria AX, nr. 496780
eliberat de SPCLEP Alba Iulia la data de 06.11.2012, reprezentant din partea comunei
Ciugud;
- UN VICEPREŞEDINTE în persoana domnului Filipovici Dumitreasa Emil domiciliat în
municipiul Sebeș, Str. Aleea Parc, Bloc 6, Ap. 11, județul Alba, posesor al CI seria AX,

nr. 581142, eliberat de SPCLEP Sebeș, la data de 15.10.2014, reprezentant al SC Delta
Plus SRL
TREI MEMBRI şi anume:
- Bandi Ioan-Robert domiciliat în localitatea Oarda (mun. Alba Iulia), Str. Dumvrăviței, Nr.
79, județul Alba, posesor al CI seria AX, nr. 390403, eliberat de SPCLEP Alba Iulia, la
data de 12.04.2010, reprezentat al municipiului Alba Iulia;
- Bogdan Virgil-Florin domiciliat în localitatea Geoagiu-Băi (oraș Geoagiu), Str. Germisara,
bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 2, județul Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr. 768070,
eliberat de SPCLEP Orăștie, la data de 15.07.2015, reprezentat al SC Turist Prest R&P
SRL;
- Moga Doina domiciliată în municipiul Alba Iulia, Strada Nufărului, nr. 12, județul
Alba, posesoare a CI seria AX, nr. 583626, eliberat de SPCLEP Alba Iulia, reprezentată a SC
Intertrans-Balastiera SRL.
Regulile privind organizarea şi funcţionarea al Consiliului director sunt stabilite prin
statut.
Consiliul director îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare.
Art. 10 Cenzorul asociaţiei este Domnul Ștef Gheorghe domiciliat în Mun. Alba Iulia, Str.
Brândușei, nr. 29, legitimat cu C.I. seria AX nr. 273524, membru al Camerei Auditorilor din
Romania numit pentru un mandat de 4 ani, şi care efectuează controlul gestiunii
patrimoniului asociaţiei.
Atribuţiile cenzorului sunt stabilite prin Statutul asociaţiei.
Art. 11 Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii
juridice a Asociaţiei este:
e) Dl. Gheorghe Damian domiciliat în comuna Ciugud, sat Ciugud, Nr. 155, județul Alba,
posesor al CI seria AX, nr. 288330, eliberat de SPCLEP Alba Iulia, la data de
16.03.2007;
Încheiat astăzi, ..............................., în 5 exemplare originale.

Membrii asociaţi:
Oraşul Alba Iulia,
Primar Mircea Hava

..................................

Comuna Blandiana
Primar Nicolae Gherman

………………………….

Comuna Ciugud,

……………………………….

Primar Damian Gheorghe;
Comuna Daia Română,
Primar Hăprian Visarion

..................................

Oraşul Geoagiu,
Primar Valea Ioan

………………………………..

Comuna Şibot,
Primar Ştef Cristian

..................................

Comuna Şpring
Primar Rusu Daniel Gheorhe

…………………………

Comuna Rapoltu Mare
Primar Roman Octavian

………………………..

Comuna Turdaş
Primar Bocşeri Remi;

……………………………..

Comuna Vinţu de Jos
Primar Josan Ioan Iosif

................................

SC Delta Plus SRL
Administrator Bedreagă Gheorghe

………………………..

Comuna Galda de Jos
Administrator Raica Romulus

................................

Comuna Sintimbru
Primar Popa Ioan Iancu

…………………………

Comuna Doştat
Primar Cîndea Emilia Livia

…………………………

Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor
şi Pescarilor Sportive Alba
Președinte Bucur Vasile

……………………..

Asociaţia de Pescuit protejare şi
Promovare a Biodivesităţii
Președinte Gherman Nicolae Marius

……………………..

SC Sarah Company SRL
Administrator Neicu Ştefan

……………………..

I.I Groza Valentin Nicolae
Administrator Groza Valentin Nicolae

……………………..

SC Mureşul Drâmbar SRL
Administrator Moldovan Ovidiu

……………………..

Comuna Romos,
Primar Patrînjan Mircea

...........................

SC Genesis Star Srl
Administrator Opriţa Gheorghe

...........................

SC Turist Prest R&P SRL
Administrator Lal Ioan Daniel

...........................

SC Rogo Fish SRL
Administrator Rogojan Gheorghe

...........................

PFA Oprisan Radu Marian
Administrator Oprişan Radu Marian

............................

SC Telecerna SRL
Administrator Șendroiu Ioan

...........................

Asociaţia Limbenii
Președinte Bucur Dorin

...........................

SC Bioterra SRL
Administrator Silaghi Cristian

.............................

Asociaţia Pro Natura Alba
Președinte Dragomir Felix Bogdan

............................

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Wild Hunting
Președinte Bucur George Andrei

............................

SC Intertrans-Balastiera SRL
Administrator Tisler Elena

.............................

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
CONSILIUL LOCAL
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326, tel/fax.
0258763101, 0258763101 E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

HOTARÂRE
PRIVIND ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A
AFLUENŢILOR ACESTORA
Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în ședință ordinară în data
de 26.08.2016;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI
FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA;
- raportul de specialitate nr.nr. 2304/20.08.2016, întocmit de către compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Daia Română;
- rapoartul de avizare ale comisiei pe domenii de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului
local al comunei Daia Română;
- Disponibilitatea de denumire nr. 154443 emisă de Ministerul Justiţiei în data de
07.07.2016.
- Necesitatea depunerii pentru finanţare în comun a Strategiei de Dezvoltare a zonei
Piscicole și de Acvacultură din bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora
de pe aria
administrativă a Municipiului Alba Iulia județul Alba, orașului Geoagiu județul
Hunedoara și a
comunelor Ciugud, Galda de Jos, Sîntimbru, Daia Română, Șpring, Doștat,
Vințu
de
Jos,
Blandiana, Șibot din județul Alba și Romos, Rapoltu Mare și Turdaș din județul Hunedoara;
În temeiul art. 11 alin (1) şi (2), a art. 36 alin (2) lit d), e) art. 45 alin. (1), (2) a, d,
e, (3), art. 115 (1) b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
HOTĂRĂŞTE
Art.1
–
Aprobă
ÎNFIINŢAREA
ASOCIAŢIEI
FLAG
DIN
BAZINUL
MUREŞULUI,SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA prin asocierea
următoarelor
unități administrativ-teritoriale: Municipiului Alba Iulia-județul Alba, orașului
Geoagiu-județul
Hunedoara și a comunelor Ciugud, Galda de Jos, Sîntimbru, Daia Română, Șpring,
Doștat,
Vințu de Jos, Blandiana, Șibot din județul Alba și Romos, Rapoltu Mare și
Turdaș
din
județul
Hunedoara și a următorilor parteneri din sectorul privat și ONG: SC Delta
Plus
SRL,
Asociaţia
Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Alba, Asociaţia de Pescuit Protejare şi Promovare a
Biodivesităţii Acvatice, SC Sarah Company SRL, I.I Groza
Valentin Nicolae, SC Mureşul Drâmbar
SRL, SC Genesis Star Srl, SC Turist Prest R&P SRL, SC Rogo Fish SRL, PFA Oprișan Radu Marian, SC
Telecerna SRL, Asociaţia Limbenii, SC Bioterra SRL, Asociaţia Pro Natura Alba, Asociaţia
Vânătorilor
şi Pescarilor Sportivi Wild Hunting, SC Intertrans-Balastiera SRL;
Art. 2 - Aprobă Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei conform anexelor 1 şi 2
parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3 – Aprobă constituirea patrimoniului iniţial comun al Asociaţiei în valoare de 1400 lei şi
aportul comunei Daia Română la constituirea patrimoniului inițial cu suma de 100 lei;
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei prefectului judeţul Alba, Compartimentului
Financiar contabil, Primarului comunei Daia Română, un exemplar la dosar.
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100% din
numărul consilierilor prezenţi.
DAIA ROMÂNĂ 26.08.2016
NR. 51
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează
CONS. BIȘBOACĂ ANA
secretar Damian Visalon
DV/DV, ex. 4, I. A. 5.
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