Lista documentelor pentru partenerii publici
1. Hotărârea cu privire la participarea ca membru în cadrul parteneriatului pentru toți
semnatarii Acordului de parteneriat (Hotărârea consiliului local, Hotărârea consiliului
județean, Hotărârea AGA) – în copie;
2. Acte anexate : Actul constitutiv, Statut, Certificatul de Înregistrare Fiscală, în copie
conform cu originalul
3. Certificat privind datoriile restante la bugetul local emise de primăriile pe raza
cărora își au sediul social
Documente elaborate de FLAG care trebuie semnate dupa finalizarea
acordului
1. Declaratie de angajament
2. Acord de parteneriat autentificat la notariat/data certa prin avocat conform
legislatiei in vigoare - în original (Formular AP)

Lista documentelor pentru partenerii PRIVATI
3. Hotărârea cu privire la participarea ca membru în cadrul parteneriatului pentru
toți semnatarii Acordului de parteneriat (Hotărârea AGA) – în copie
CONFORM CU ORIGINALUL;
4. Actul constitutiv, Statut, Certificatul de Înregistrare Fiscală, Certificatul de
Înregistrare la Registrul Comerțului sau Certificatul de Înscriere în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor (după caz) - în copie conform cu originalul
5. Certificat privind datoriile restante la bugetul local emise de primăriile
pe raza cărora își au sediul social – in original
Documente elaborate de FLAG care trebuie semnate dupa finalizarea
acordului
6. Declaratie de angajament
7. Acord de parteneriat autentificat la notariat/data certa prin avocat conform
legislatiei in vigoare - în original (Formular AP)

ANEXA A

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Prioritatea Uniunii Nr… : ………………………………………………………………………
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Responsabil legal de proiect
Denumire………………………………..…….....................
Nume ……………..….…………..
Statut juridic …………....... Tel/fax………………………
Prenume …………..…..…………
Email …………………………………………………………… Funcție ………………………….
Noi, ….. denumire organizaţie ………………………….. având la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
Nr. .. doar în cazul asociațiilor ……..……, și/sau codul de înregistrare fiscală (CIF) …………………
constituiți in baza …………....……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea: ……….……,
Județul …………………. Strada ………..…….……. Nr……..,Bl……,Sc. ..…..., Etaj. ……, Apartament
nr. …… , în calitate de solicitant al sprijinului pregătitor prin Programului Operaţional pentru Pescuit
și Afaceri Maritime ne angajăm prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de
finanțare :







să realizăm toate activitățile necesare pentru constituirea/continuarea activității unui grup de
acțiune locală, alcătuit din reprezentanți ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor
public și privat, care va avea în componența sa actori ai sectorului pescăresc din zonă.
Acest grup va elabora un plan de acţiune care să folosească experienţa şi cunoştinţele
acumulate în comun;
să realizăm toate activitățile necesare elaborării Strategiei de dezvoltare locală pentru zona
de pescuit și de acvacultură propusă în Cererea de finanțare;
să depunem Strategia de dezvoltare locală în vederea selecției;
să constituim/menținem o formă asociativă în condițiile Ordonanței 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare, în cazul în care strategia depusă de noi va fi selectată pentru
implementare;
să asigurăm în cadrul grupului de acțiune locală o reprezentare a sectorului public, privat și
a societății civile la nivelul decizional al parteneriatului, astfel încăt nici autoritățile publice și
nici un grup de interese să nu dețină mai mult de 49 % din drepturile de vot;

Responsabilul legal pentru acest proiect a fost desemnat domnul/doamna ………… (numele și
prenumele cu litere mari de tipar) ………. având funcția de …………………………. în
cadrul …………………….
Nr.

I

Denumirea partenerului

1.
2.

Data : ………………………..

Statutul
partenerului

Reprezentantul legal al
partenerului

Reprezentant legal al solicitantului
… numele și prenumele cu majuscule ……
… semnătura și ștampila (după caz)……..

Ștampila și
semnătura

