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În temeiul prevederilor art.7 din Legea nI'. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată , Primăria Municipiului Brăila supune consultării publice, 

proiectul de hotărâre a Consiliului Local Municipal Brăila cu titlul: "Aprobarea 
Regulamentului de organizare şijullcţiollare a Ad(lpostului Pescăresc". 

Propunerile, sugestiile ş i opinjile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii 

publice pot fi transmise În scri s pe adresa Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei 

nL1, fax . 0239.692.394 sau la adresa de e-mail andreea.closcalalprimariabraila.ro, până la data 

de 08.12.2021. 

Persoana desemnată să primească propunerile, sugestiile ş i opiniile este domnişoara 

Cloşcă Andreea - consilier achiziţii publice în cadrul Direcţiei Achiziţii Publice, Licitaţii ş i 

Parteneriat Public Privat - Biroul Licitaţii , Contracte, Urmărire, Concesiuni şi Închirieri 

Parteneriat Public Privat. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat de către cei interesaţ i la sediul Primăriei 

Municipiului Brăila , Piaţa Independenţei m.l, cam. 511 ŞI pe pagma web 

www.primăriabrăila.ro . secţiunea "Transparenţă decizionaIă". 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

PROI ECT DE ~OT.ARAR.E 

Privind: Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Adăpostului Pescăresc . 

CONSILIUL LOCAI.l.VIUN'ICIPA.L B~LA 

La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila ; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul de 
specialitate al echipei de proiect " Măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei 

pescarilor" , precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, şi 5 din 
cadrul C.L.M. Brăila ; 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local, precum şi a măsurii 1.23 din Programul Operaţional pentru Pescuit 
si Afaceri Maritime; 
, În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. p) din O. U.G 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. a), ~oroborat cu prevederile 
art. 196 alin . (1) lit. a) şi art. 243 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

~OT.A.R.A.STE: 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Adăpostului Pescăresc, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul 
Municipiului Brăila , prin Direcţia Cultură , Învăţământ, Sport şi Turism, iar 
Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă publică şi o 
va comunica celor interesati. , 

P R I MAR, 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 

A VIZA T PENTRU LEGAL/TA TE 
SECRETAR GENERAL, 

F-PO-09-02.01 .02/rev. O 
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REFERATDEAPROBARE 

La proiectul de hotărâre privind: "Aprobarea Regulamentului de 
organizare şijimcţionare a Adăpostului Pescăresc ". 

A vând în vedere raportul de specialitate al echipei de proiect, din care reiese 

necesitatea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a adăpostului 

pescăresc. 

În conformitate cu O.G. nr. 7112002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi 

cu O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborat cu măsura 1.23 -

Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii şi adăposturi - Investiţii de 

îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit şi a halelor de licitaţii sau a 

locurilor de debarcare şi a adăposturi lor, construirea de adăposturi, pentru 

îmbunătăţirea siguranţei pescarilor prin care a fost finanţat proiectul "Măsuri 

privind îmbunătăţirea siguranţei pescarilor" de către Programul Operaţional 

pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, propun Consiliului Local Municipal 

necesitatea adoptării unei hotărâri privind: "Aprobarea Regulamentului de 
organizare şiful1cţionare a Adăpostului Pe ăresc". 



REGULAMENTUL 
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de organizare şi funcţionare a Adăpostului Pescăresc 

CAPITOLUL 1 
Dispoziţii geuerale 

Art.!. Prezentul regulament stabileşte principiile, condiţiile şi modul de desfăşurare a activităţilor 

din cadrul adăpostului pescăresc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Art.2. Adăpostul Pescaresc a fost construit în cadrul proiectului "Măsuri privind îmbunătăţirea 

siguranţei pescarilor" finanţat de POPAM prin Măsura 1.23 - Porturi de pescuit, locuri de 

debarcare, hale de licitaţii ş i adăpostur i - Investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de 

pescuit şi a halelor de licitaţii sau a locurilor de debarcare şi a adăposturi lor, construirea de 

adăposturi, pentru îmbunătăţirea siguranţe i pescarilor. 

Art.3. Adăpostul pescăresc este o unitate cu profil social ce este destinată să asigure îmbunătăţirea 

siguranţei pescarilor, consolidarea şi diversificarea activităţilor desfăşurate în zonă, creşterea 

atractivităţii şi competitivităţii zonei precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor din sectorul 

pescăresc punând la dispoziţia acestora condiţii de lucru favorabile, ce cuprinde următoarele: 

spaţiu interior pentru depozitarea ambarcaţiunilor pescăreşti (cca. 15 ambarcaţiuni pescăreşti); 

atel ier pentru reparaţii ambarcaţiuni pescuit, dotat cu scule de mână; 

• spaţiu pentru depozit capturi ; 

cameră de odihnă pentru pescarii comerciali (cu o capacitate de 4 paturi) ; 

I birou pentru personalul administrativ (administratorul adăpostu lui ); 

I sală de şedinţe cu o capacitate de cca. 30 persoane; 

grupuri sanitare şi duşuri; 

• spaţiu tehnic/camera centralei electrice; 

amenajarea spaţiului adiacent adăpostului pescăresc respectiv amenajarea unei platforme 

carosabile asfaltate pentru depozi tarea suplimentară, în exterior, a cca. alte 25 ambarcaţiuni 

pescăreşti . 

Art.4. Spaţiile din Adăpostul Pescăresc vor fi puse la di spoziţia beneficiarilor cu titlu gratuit pe o 

perioadă de 12 luni cu posibilitate de prelungire. 

Art.5. Legislaţie naţională şi alte documente relevante: 

a) Legea 3111990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completări le ulterioare; 

b) O.U.G. nI'. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fi zice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ş i completări le 

ulterioare; 

c) O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţi i , cu modificările ş i comp l etări le ulterioare, 

aprobată prin Legea nr. 246/2005; 

d) O.U.G. m. 23/2008 privind pescuitul ş i acvacultu ra, cu modificările ş i completări le ulterioare; 

e) O.U.G. nr. 49/20 15 privind gestionarea financiară a fondurilor europene ne rambursabile aferente 

politicii agrico le comune. politicii comune de pescuit ş i politicii mari time integrate la ni ve lul 

Uniunii Europene, precum ş i a l·cll1d urilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de 

programare 2014-2020 şi pentru modilicarea şi completarea unor ac te normative din domeniul 

garantări i , cu modificărie şi completări le ulterioare; 

f) Hotararea Guvernului nI'. 347/2016 pri vind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor cofinanţate din FEPAM prin POPAM 20 14-2020; 
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g) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05 .2016 privind aprobarea 
Listei detaliată cu cheltuieli eligibi le pentru operaţiunile finanţate în cadrul 

h) Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările ŞI 

completări le ulterioare; 
i) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată . 

CAPITOLUL II 
Mod de atribllire 

A,·t.6. Beneficiarii fina li ai adăpostului pescăresc sunt pescarii comerciali care activează în zona de 
implementare a proiectului şi care sunt autorizaţi de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale - Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacultură Brăila. 

Ar!.? Selecţia candidaţilor va fi efectuată de către o comisie din cadrul Primăriei Municipiului 
Brăila numită prin Dispoziţia Primarului . 
Art.8. Administratorul adăpostului pescăresc va face parte din comisia de se lecţie şi atribuire a 
locurilor din adăpostul pescăresc. 
A,·t.9. Pescarii comerciali se pot înscrie pentru obţinerea unui spaţiu în adăpostul pescăresc 

de punând o solicitare scrisă la sediul Primăriei Municipiului Brăila şi să ataşeze copii pentru 
următoarele documente: 

1. Autorizaţia pentru pescuit comercial emisă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale - Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacultură Brăila pentru anul curent; 
2. Autorizaţia ambarcaţiunii de pescuit comercial pe tronsonul fluviului Dunării km 155 - kI11 19? 

emisă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării - Rurale Agenţia Naţională Pentru Pescuit 
şi Acvacultură Brăila pentru anul curent; 

3. Copie carte de identitate; 
ArUO. Atribuirea spaţiilor se va face în ordinea depunerii cererilor. 

CAPITOLUL III 
AcceslIl ÎII adăpostll1 pescăresc 

Art.ll. Primăria Municipiului Brăila va elibera o legitimaţie de acces în adăpostul pescăresc 

beneficiarilor în mod gratuit, în conformitate cu Ghidul Solicitantului - Măsura 1.23. 1'0I1uri de 
pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii şi adăposturi - Investiţii de Îmbunătăţire a infrastructurii 
porturilor de pescuit şi a halelor de licitaţii sau a locurilor de debarcare şi a adăposturi lor; 

Construirea de adăposturi , pentru îmbunătăţirea s i guranţei pescari lor, pentru o perioadă determinate. 
ArU2. Valabilitatea legitimaţiei de acces În adăpostul pescăresc va fi de 12 luni , cu posibilitate de 
prelungire. 

CAPITOLUL IV 
Dreptllri şi obliga,ii 

Art.13. Utili zatorii adăpostului pescăresc au următoare le drepturi ş i obligaţii : 

a) beneficiază în mod gratu it de acces în adăpostul pescăresc; 
b) beneficiază de supravegherea video a ambarcaţiunilor cât timp se atlă în incinta adăpostului 

pescăresc ; 
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c) beneficiază de acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciile de administrarea a 

adăpostului pescăresc al Municipiului Brăila; 
d) pescarii pot semnala administratorului adăpostului pescăresc orice neregulă sau inconvenient; 
e)pescarii au obligaţia de a respecta regulamentul intern de administrare; 
f) au obligaţia de a respecta indicaţiile administratorului adăpostului pescăresc în legatură cu toate 

activităţile ce se desfăşoară în cadrul adăpostului pescăresc; 
g) au obligaţia de nu ocupa locurile de parcare cu alte obiecte; 
h) proprietarii ambarcaţiunilor sunt direct raspunzatori de starea tehnica, functionarea 

corespunzatoare a ambarcaţiunilor si de buna păstrare a dotări lor adăpostului; 
i) proprietarul ambarcatiunii va respecta în totalitate şi întocmai instrucţiunile administratorului 

adăpostului pescăresc si a regulamentului intern de administrare cu privire la modul , locul de 
parcare precum şi asigurarea ambarcatiunii; 

j) proprietarul ambarcatiunii va parca ambarcatiunea numai în locul stabilit şi indicat de 

administratia adăpostului; 
k) proprietarul ambarcatiunii va răspunde imediat la sesizările administratorului referitoare la 

producerea unor evenimente cu efecte directe asupra ambarcatiunii sale sau asupra adăpostului; 
1) proprietarul ambarcatiunii are obligatia de a efectua manevrele de parcare fara a deteriora în 

niciun fel dotările adăpostului sau ambarcatiunile vecine, În cazul în care, din vina sa, se produc 

daune, acesta are obligatia de a suporta contravaloarea acestora; 
m)proprietarul ambarcatiunii are obligaţia de a asigura securitatea interioară a ambarcaţiunii; 
n) pescarii au obligaţia de a curăţa spaţiul de depozitare al pestelui ; 
o) beneficiarii au obligaţia de a anunţa pierderea calităţii de pescar comercial emisă de către 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacultură 

Brăila; 

p) beneficiarii au obligaţia de a anunţa orice modificare privind autorizaţia ambarcaţiunii de pescuit 
comercial pe tronsonul fluviului Dunării km 155 - km 197 emisă de către Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării - Rurale Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacnltură Brăila; 

q) este interzisa aruncarea, varsarea sau scurgerea în adăpostul pescăresc a reziduurilor petroliere 

sub orice forma sau a amestecului acestor reziduuri cu apa; 

Art.14. Primăria Municipiului Brăila are următoarele drepturi şi obligaţii: 
a) are dreptul să selecteze utilizatorii adăpostului pescăresc conform criteriilor stabilite în prezentul 

regulament; 
b) are dreptul să anuleze legitimaţia unui beneficiar care nu respectă prezentul regulament si 

regulamentul intern de administrare al adapostului ; 
c) are obligaţia de a trata în mod egal beneficiarii, să respecte principiul u'ansparenţei decizionale; 
d) are obligaţia de a asigura accesul beneficiarilor la dotările adăpostului pescăresc ; 

e) are obligaţia de a respecta programul de funcţionare; 

CAPITOLUL V 

Sal/cţiulli 

Art.lS. Nerespectarea regulamentului conduce la sancţionarea deţinătorului de ambarcaţiune , 

titularul legitimaţiei , cu anularea l egitimaţie i de acces În adăpostul pescpresc, cu o notiticare 
prealabila, fără intervenţia instantelor judecătoreşti , 

Art.16. Constituie contravenţie ş i se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, distrugerea 

bunurilor / dotărilor aflate în adăpostul pescăresc, 
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Art.l7. Constituie contravenţie ş i se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, distrugerea altor 
ambarcaţiuni. 

Art.18. Constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare aruncarea, varsarea 
sau scurgerea în adăpostul pescăresc a reziduuri lor petroliere sub orice forma sau a amestecului 
acestor reziduuri cu apă. 

CAPITOLUL VI 
Dispozijii filiale 

Art.19. Municipiul Brăila se supune prevederilor legale în vigoare referitoare la drepturile şi 

obligaţiile ce îi revin în calitate de administrator al adăpostului pescăresc. 
A.·t.20. Anularea legitimaţiei de acces în adăpostul pescăresc sau sancţionarea beneficiarului poate 
avea loc în condiţiile prevederilor legale, la propunerea administratorului adăpostului şi cu avizul 
Primarului Municipiului Brăila. 

A.·t.21. La solicitarea Primăriei Municipiul Brăila, organele de poliţie, jandarmerie ori alţi agenţi ai 
forţei publice vor acorda sprijinul pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament; 
Art.22. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia prin decizia Primarului 
Municipiului Brăila. 
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LEG~TIMAŢIE DE A<;;CES ÎN ~ ADAPOSTULPESCARESC , ~" . , 
~ 

NI". loc: 

Perioada de valabilitate: 

Numele şi prenumele titularului: 

NI". inmatriculare ambarcaţiune: 

Semnatura ş i ştampila emitent 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA 



România 
Judeţul Brăila 

Municipiul Brăila 
Echipa de proiect: "Măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei pescarilor" 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind:" Aprobarea Regulamentului de organizare şi jill1c/ionare a Adăpostu/ui Pescăresc" 
din cadrul proiectului" Măsuri privind Îmbunătăţirea sigurantei pescarilor ". 

În baza prevederilor: 

- O.G. Ilf. 71 /2002 privind organizarea ş i funcţionarea serviciilor publice de administraj'e a 

domeniului public şi privat de interes local ; 

O.U.G. Ilf. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Măsura 1.23 - POituri de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii şi adăposturi - Investiţii 

de îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit şi a halelor de licitaţii sau a locurilor de 

debarcare ş i a adăposturilor, construirea de adăposturi, pentru îmbunătăţirea siguranţei 

pescarilor conform căreia a fost finanţat proiectul "Măsuri privind îmbunătăţirea siguranţei 

pescarilor" prin Programul Operaţional pentru Pescuit ş i Afaceri Maritime. 

Având în vedere că: 

Adăpostul Pescăresc a fost construit în cadrul proiectului "Măsuri privind îmbunătăţirea 

s iguranţei pescarilor" finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

conform măsurii 1.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii şi adăposturi -

Investiţii de îmbunătăţire a infi'astructurii porturilor de pescuit şi a hale lor de licitaţii sau a 

locurilor de debarcare şi a adăposturi lor, construirea de adăposturi , pentru îmbunătăţirea 

siguranţei pescarilor. 

Adăpostul pescăresc este o unitate cu profil social ce este destinată să aSIgure 

îmbunătăţirea siguranţei pescarilor, consolidarea şi diversificarea activităţilor desfăşurate în 

zonă , creşterea atractivităţii şi compet i ti vităţii zonei precum ş i îmbunătăţirea calităţii vieţii 

persoanelor din sectorul pescăresc punând la dispoziţia acestora condiţii de lucru favorabile . 

Beneficiarii finali ai adăpostului pescăresc sunt pescarii comerciali care activează în zona 

de implementare a proiectului ş i care sunt autorizaţi de către Ministerul Agriculturii ş i 

Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacultură Brăila. 

Este necesar, pentru buna funcţionare a adăpostului pescăresc, aprobarea unui regulament 

de organizare şi funcţionare a Adăpostului Pescăresc . 



România 
Judeţul Brăila 

Municipiul Brăila 
Echipa de proiect: "Măsuri privind îmbunătăţirea sigUl·anţei pescarilor" --

Fată de cele prezentate mai sus, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru 

a supune spre analiză şi aprobarea Consiliului Local Municipal proiectul de hotărâre propus de 

echipa de proiect privind "Aprobarea Regulamentului de organizare şi jimcţionare a 

AdăpoSlului Pescăresc ". 

Echipa de implementare: 

Manager proiect - Bogdan Cristinel ECONOMU ------e<-''---V-- - -------

Asistent manager - Mădălina COCHINO ~_~~~~~_==~~::;r::====--

Responsabil juridic - Ion DRĂGAN 

Responsabil tehnic- Corina Elena ANGHELE . CU 

Responsabil achiziţii - Marius-Radu SURDU \---+---(.------ -r--:I-\---

Responsabil informare ş i comunicare - Camelia riela MARTINOV :---'b-''---'=--

Responsabil monitorizare - Andreea CLOŞCĂ ----1Q"'A'-'---\~_/=-=-'-r----------


