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 Buletin informativ  nr .1 – luna ianuarie, an 2017      

1.Asociaţia GAL VALEA SOMEŞULUI  a semnat acordul cadru 

cu nr. C19400177011663375524/13.12.2016, încheiat cu 

AGENŢIA  PENTRU  FINANŢAREA INVESTIŢIILOR  

RURALE – România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 

1, Bucureşti, email: cabinet@afir.info. 

Obiectul prezentului Acord – cadru de finanţare îl reprezintă 

stabilirea condiţiilor generale care vor sta la baza semnării 

Contractelor de finanţare subsecvente pentru acordarea finanţării 

nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru Sub – 

măsura 19.4  “ Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare 

”. 

Valoarea acordului cadru de finanţare este în valoare totală 

maxima de 525.377,03 Euro, reprezentând – 18,45% din 

valoare totală a cheltuielilor publice eligibile din Strategia de 

Dezvoltare Locală (suma alocării aferente Sub – măsurii 19.2 şi 

19.4, aprobate de către DGDR – AM PNDR, conform planului 

financiar al SDL – versiunea finală actualizată). 

1. Asociaţia GAL VALEA SOMEŞULUI   a semnat contractul de 

finanţare cu nr. C  19401177011663375524/13.12.2016   cu 

AGENŢIA  PENTRU  FINANŢAREA  INVESTIŢIILOR 

RURALE – România, cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 43, 

sector 1, Bucureşti, email: cabinet@afir.info. 

Obiectul prezentului Contract de fnanţare îl reprezintă acordarea 

finanţării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, 

pentru Sub – măsura 19.4 “ Sprijin pentru cheltuieli de 

funcţionare şi animare”, respective funcţionarea Grupului de 

Acţiune Locală şi activităţile de animare ale Grupului de Acţiune 

Locală. 

Durata de implementare a Contractului de finanţare este de 37 de 

luni şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate 

derula activităţile în cadrul Contractului de finanţare. 

Valoarea Contractului de finanţare este în valoare totală 

maxima de 1.380.406,13 lei, echivalent a maximum 305.129,56 

Euro. 
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