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Hotararea Consiliului Local al Comunei Adamclisi 

Hotarare Nr. 19 /  27.04.2012 

privind aprobarea proiectului “Incurajarea consumului de peste si produse pescaresti” si a 

cheltuielilor legate de proiect. 

 

 Consiliul Local al Comunei Adamclisi, judetul Constanta  intrunit in sedinta  

extraordinara, legal constituita  din data de 27.04.2012; 

Avand in vedere: 

- Proiectul de hotarare si expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, 

primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta cu privire la aprobarea proiectului ,, 

Incurajarea consumului de peste si produse pescaresti’’ si a cheltuielilor legate de 

proiect; 

-  Raportul tehnic prezentat de domnul Burcea Dorian, viceprimarul comunei 

Adamclisi ; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – 

financiare, amenajarea teritoriului si rubanism, protectia mediului si turism, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarire comunala; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 

In conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

- Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr. 500/2002 – Legea finantelor publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; 

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- OUG nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 

cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru 

Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta nr.15/2009 privind unele masuri pentru accelerarea absorbtiei sumelor 

alocate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si prin Fondul european 

pentru pescuit; 

- Ordinul MAPDR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru 

proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- In conformitate cu Ghidul solicitantului aferent Masurii 3.4 – “Dezvoltarea de noi piete 

si campanii de promovare” in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2012; 

                                                  

 

 HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se aproba realizarea proiectului “Incurajarea consumului de peste si produse 

pescaresti”,  propus spre finantare in cadrul Programului Operational pentru Pescuit, Axa 

prioritara 3 – Masuri de interes comun, Masura 3.4 - “Dezvoltarea de noi piete si 

campanii de promovare”. 

Art. 2. (1) Se aproba toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv TVA in suma de 

309.432,00 lei, si alte cheltuieli neeligibile in suma de 3000 lei, inclusiv suportarea de 

catre Consiliul Local al Comunei Adamclisi a tuturor cheltuielilor neprevazute aparute pe 

parcursul implementarii proiectului. 
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(2) Valoarea eligibila a proiectului este de 1.286.300,00 lei, (echivalent a 298.965,72 

euro, calculat la cursul de schimb inforeuro aferent lunii ianuarie 2012, 1 euro = 4,3025 

lei.)  

(3) Valoarea totala a proiectului este de 1.598.732,00 lei. 

Art. 3. Consiliul Local al Comunei Adamclisi se obliga sa asigure resursele financiare 

necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare 

a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 4. Consiliul Local al Comunei Adamclisi se angajeaza sa respecte, pe durata 

pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si 

nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei 

energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 

Art. 5. Se imputerniceste Primarul Comunei Adamclisi sa reprezinte Consiliul Local al 

Comunei Adamclisi  pana la finalizarea implementarii proiectului. 

Art. 6. Se imputerniceste Primarul Comunei Adamclisi pentru semnarea documentelor ce 

se anexeaza in mod obligatoriu la Cererea de Finantare, in conformitate cu cerintele 

Ghidurilor solicitantului aferent Masurii 3.4 - “Dezvoltarea de noi piete si campanii de 

promovare” 

Art. 7. Primarul Comunei Adamclisi si echipa proprie de proiecte vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei, conform competentelor. 

Art. 8. Secretarul Comunei Adamclisi se va ingriji de aducerea la cunostinta publica a 

prevederilor prezentei Hotarari, precum si de inaintarea acesteia, in termenul legal, catre 

Institutia Prefectului Judetul Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

       Hotararea a fost adoptata cu un numar de 7  voturi pentru, ________ impotriva, 1 

abtineri din totalul de 8 consilieri prezenti din cei 11 consilieri in functie. 

NR. 19                         PRESEDINTE DE SEDINTA               CONTRASEMNAT 

DATA 27.04.2012                        CONSILIER                                      SECRETAR 

                                                                                                                 SIBEL SERIF 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Suprafata acoperita de ape a Romaniei, pretabila pentru pescuit, este de 843.710 ha, ceea 

ce reprezinta aproximativ 3% din suprafata tarii din care: 

- 500.000 ha ape stagnate (lacuri naturale si balti, lacuri de acumulare si poldere); 

- 66.000 km ape curgatoare (rauri din zona de munte, colinara si de ses); 

- 1.075 km fluviu Dunarea; 

- 25.000 kmp ape marine din zona economica de la Marea Neagra. 

In ceea ce priveste acvacultura, aceasta dispune de 84.500 ha crescatorii piscicole, 11.500 

ha pepiniere piscicole, 300 de ferme piscicole si 60 de pastravarii cu o suprafata de 44 ha. 

Potrivit Raportului asupra starii mediului din 2004, calitatea apei retelei hidrografice din 

Romania a fost declarata a fi buna, cu un procentaj scazut al sectoarelor de râu cu apa 

degradata. 

Dar in ciuda potentialului ridicat de producere si pescuire a pestelui din apele Romaniei, 

consumul anual de peşte este foarte scazut. Conform Programului Operational pentru 

Pescuit 2007-2013, consumul de peste si produse din peste era în anul 1989 de 8 

kg/locuitor, dar a scazut pâna la 2 kg în 1993 si apoi s-a înregistrat o tendinta de crestere 

progresiva a acestuia pâna la 4,5 kg/loc în 2005. 

Astfel, conform datelor statistice oficiale, consumul anual de peşte al locuitorilor 

Romaniei este de 10 ori mai mic decât cel din ţările Uniunii Europene, acesta cifrandu-se 

la numai 4,5 kilograme/ locuitor, comparativ cu ţările UE, unde consumul de peşte este, 

în medie, de 20 kilograme pe locuitor pe an, cei mai mari consumatori fiind Portugalia şi 

Spania cu 48, respectiv 45 de kilograme/ locuitor/ an.  

În prezent, chiar si in conditiile unui consum de 4,5 kg peste/an/locuitor, România poate 

asigura in prezent din producţia proprie doar 25-30% din consumul total de peşte, care se 
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ridică la 90.000 de tone. Astfel, in Romania se produc 20.000 tone de peşte din 

acvacultură şi pescuit, diferenţa de 70.000 de tone fiind reprezentată de peştele oceanic 

provenit din import, deschiderea pietelor in contextul integrarii Romaniei in Uniunea 

Europeana a facilitat intrarea pe piata a produselor din import, ducand la cresterea 

concurentei pe piata interna. 

Pentru a reduce acest decalaj este necesara o mai buna promovare a produselor pescaresti 

proprii, in vederea cresterii cererii pentru produsele pescaresti romanesti. Cresterea 

cererii pentru aceste produse va determina stimularea cresterii ofertei, a consumului 

intern, cat si cresterea valorii adaugate a produselor pescaresti autohtone. 

Analizele de piata arata ca este necesara promovarea consumului de peste din productia 

interna pentru a recupera nise de piata pierdute ale produselor pescaresti romanesti. 

Campanii de promovare pentru cresterea consumului de peste si pentru introducerea de 

noi produse din peste vor fi finantate  prin Masura 3.4 - “Dezvoltarea de noi piete si 

campanii de promovare” Axa prioritara 3 – Masuri de interes comun, din cadrul 

Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013. 

Prin implementarea unui proiect in cadrul Masurii 3.4. - “Dezvoltarea de noi piete si 

campanii de promovare”, Consiliul Local al Comunei Adamclisi doreste sa demareze in 

primul rand o actiune pe termen mediu si lung de relansare a consumului de peste si de 

apropiere a acestuia de valoarea medie aferenta consumului din Uniunea Europeana. 

Astfel, se urmareste cresterea cu minim 10 % a consumului de peste in Comuna 

Adamclisi si localitatile din imprejurimi, dezvoltarea sectorului piscicol in acord cu 

potentialul piscicol al zonei, cresterea valorii adaugate a produselor piscicole 

comercializate. 

De asemenea, prin realizarea de campanii de promovare atat a produselor pescaresti cat si 

a echipamentelor si procedurilor care contribuie la imbunatatirea calitatii, sigurantei si a 

trasabilitatii produselor pescaresti, se va viza cresterea calitatii produselor pescaresti din 

productia interna.  

Proiectul depus respecta urmatoarele prevederi: 
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1. Proiectul respecta regulamentele corespunzatoare Programului Operational pentru 

Pescuit; 

2. Proiectul contine activitatile eligibile obligatorii pentru Masura 3.4, conform Ghidului 

Solicitantului;  

3. Valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele specificate pentru aceasta 

Masura;  

4. Proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei; 

5. Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, 

dezvoltarea durabila, regulamentele privind achizitiile publice, informarea si 

publicitatea. 

 

Avand in vedere cele expuse mai sus, inaintam spre aprobare Consiliului Local al 

Comunei Adamclisi aprobarea proiectului “Incurajarea consumului de peste si produse 

pescaresti” si  a cheltuielilor legate de acesta. 

Hotararea trebuie atasata la cererea de finantare pentru a indeplini conditiile minimale, 

asa cum este stipulat in Ghidul Solicitantului, aprobat pentru Masura 3.4 - “Dezvoltarea 

de noi piete si campanii de promovare” Axa prioritara 3 – Masuri de interes comun, din 

cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 

 

 

Viceprimar,  

BURCEA DORIAN 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Judetul Constanta si Comuna Adamclisi beneficiaza de o bogata retea hidrografica,  

pretabila pentru activitati de pescuit si de dezvoltare a acvaculturii. In concordanta cu 

potentialul piscicol al judetului, numarul firmelor care desfasoara activitati economice de 

piscicultura si prelucrare a pestelui este de asemenea ridicat. Cu toate acestea, consumul 

de peste al locuitorilor din zona este redus si este asigurat in cea mai mare parte din 

produse pescaresti din import, situatie caracteristica de altfel intregii tari. 

Pentru a spori consumul de peste al locuitorilor din zona, mai ales din productia 

autohtona, si pentru a spori calitatea si valoarea adaugata a produselor pescaresti ale 

producatorilor din judetul Constanta, este necesara realizarea de campanii de promovare 

regionale pentru a constientiza populatia referitor la necesitatea de a creste consumul 

individual de peste, precum si in vederea promovarii produselor pescaresti si a 

avantajelor calitative ale acestora comparativ cu produsele importate. 

Oportunitatea intensificarii activitatilor de promovare in localitatea Adamclisi si in 

celelalte localitati aflate in zona este data de existenta fondurilor special alocate acestei 

activitati din cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 (POP), prin 

Fondul European pentru Pescuit (FEP).  

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a lansat in luna aprilie a.c. cererea deschisa 

de proiecte pentru Axa prioritara 3 - Masuri de interes comun, Masura 3.4 “Dezvoltarea 

de noi piete si campanii de promovare”, care are ca obiective cantitative cresterea 

consumului mediu de peste de catre populatie de la 4,5 kg/an/locuitor la 9 kg/an/locuitor 

si cresterea cu 20% a valorii adaugate a produselor procesate si vândute. 

Pentru organismele publice, contributia publica este de 100% din totalul investitiei, iar 

pricipalele actiuni care se vor finanta se refera la realizarea de campanii de promovare a 

produselor pescaresti si a echipamentelor si procedurilor pentru imbunatatirea calitatii, 
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sigurantei si trasabilitatii produselor pescaresti, precum si organizarea de expozitii de 

produse pescaresti. 

Prin aprobarea realizarii proiectului “Incurajarea consumului de peste si produse 

pescaresti” si a cheltuielilor legate de acesta  nu facem decat sa indeplinim conditiile 

minime, asa cum sunt ele prezentate in Ghidul Solicitantului, aprobat pentru licitatia de 

proiecte pe Axa prioritara 3 – Masuri de interes comun, Masura 3.4 “Dezvoltarea de noi 

piete si campanii de promovare”. Astfel la cererea de finantare trebuie atasata si 

„Hotararea Consiliilor Locale” (conform Ghidului Solicitantului). 

In consecinta, rog Consiliul Local al Comunei Adamclisi sa aprobe realizarea proiectului 

“Incurajarea consumului de peste si produse pescaresti” si a cheltuielilor legate de proiect 

pentru a crea de urgenta cadrul necesar accesarii fondurilor stabilite pentru Masura 3.4 - 

“Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare” Axa prioritara 3 – Masuri de interes 

comun, din cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013 

 

 

 

Primar,  

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


