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Buletin informativ nr. 8 – luna august, an 

2017 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a 

proiectelor pentru anul 2017 

 

În urma modificarii perioadei de deschidere a sesiunii 

de depunere a proiectelor pentru anul 2017 Asociaţia GAL 

Valea Someşului a modificat calendarul estimativ de lansare a 

sesiunii.   Aceasă modificare a fost aprobată în cadrul 

hotărârii Consiliului Director din data de  23.08.2017. 

Calendarul a fost publicat la sediul Asociaţiei pe site-ul 

acesteia www.galvaleasomesului.ro, şi transmis la fiecare 

UAT din componenţa GAL Valea Someşului. 
 

Seminarii de promovare a calendarului de lansare a 

sesiunilor de depunere a proiectelor. 

În perioada  08.08.2017 - 25.08.2017 Asociaţia GAL 

Valea Someşului a desfaşurat activitatea de promovare a 

calendarului de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor, 

în cadrul seminariilor de promovare,  în UAT-urile 

componente astfel:  

- în data de 08.08.2017, în intervalul orar 12.00 – 14.00, 

în Comuna Gîrbou,  județul Sălaj, în căminul cultural 

din satul Gîrbou 

- în data de 09.08.2017, în intervalul orar 11.30 – 13.30, 

în Comuna Lozna, județul Sălaj, în sala de ședințe a 

primăriei 

- în data de 10.08.2017, în intervalul orar 11.30 – 13.30, 

în Comuna Cășeiu, județul Cluj, în căminul cultural în 

satul Cășeiu 

- în data de 11.08.2017, în intervalul orar 10.00 – 12.00, 

în comuna Gîlgău,județul Sălaj, în sala de ședințe a 

primăriei 
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- în data de 16.08.2017, în intervalul orar 12.30 – 14.30, în comuna Poiana 

Blenchii, județul Sălaj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 17.08.2017, în intervalul orar 09.00 – 11.00, în comuna Câțcău,județul 

Cluj, în sala de ședințe a primăriei  

- în data de 18.08.2017, în intervalul orar 09.00 – 11.00, în comuna Cristolț, județul 

Sălaj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 21.08.2017, în intervalul orar 09.00 – 11.00, în comuna Băbeni, județul 

Sălaj, în sala de ședințe în căminul cultural în satul Băbeni 

- în data de 22.08.2017, în intervalul orar 10.00 – 12.00, în comuna Chiuiești, 

județul Cluj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 23.08.2017, în intervalul orar 11.00 – 13.00, în comuna Recea 

Cristur,județul Cluj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 24.08.2017, în intervalul orar 13.30 – 15.50, în comuna Letca,județul 

Sălaj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 25.08.2017, în intervalul orar 09.00 – 11.00, în comuna Jichișu de Jos, 

județul Cluj, în sala de ședințe a primăriei 

În cadrul acestei activităţi s-au prezentat datele deschiderii sesiunilor de depunere a 

proiectelor şi informaţii generale despre măsurile respective. După prezentarea 

fiecărei măsuri a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri referitoare la condiţiile 

de accesare a măsurilor .  La această activitate au participat un număr de minim 15 

persoane/UAT, cărora li s-au distribuit programe seminarii și fluturași cu măsurile  

ce urmează a fi accesate. Aceste materiale s-au realizat în cadrul Asociației GAL 

Valea Someșului. 

Pentru perioada  26.08.2017 – 31.08.2017 seminariile de promovare a calendarului 

de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor au fost planificate astfel: 

- în data de 28.08.2017, în intervalul orar 09.00 – 11.00, în comuna Vad, județul 

Cluj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 29.08.2017, în intervalul orar 09.30 – 11.30, în comuna Rus, județul 

Sălaj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 30.08.2017, în intervalul orar 09.00 – 11.00, în comuna Șimișna, județul 

Sălaj, în sala de ședințe a primăriei 

- în data de 31.08.2017, în intervalul orar 09.30 – 11.30, în comuna Zalha, județul 

Sălaj, în sala de ședințe a primăriei. 

 


