
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 14 – luna FEBRUARIE, an 

2018 

 

1. Raport Selecție M7/6B – Dezvoltarea satelor 

 

În data de  12.02.2018, la sediul Asociației GAL VALEA 

SOMEȘULUI, din județ Sălaj, comuna Ileanda, strada 1 Decembrie 

1918, nr. 35, s-a întrunit Comitetul de Selecție proiecte pentru măsura 

M7/6B – Dezvoltarea satelor, convocat în conformitate cu SDL GAL 

VALEA SOMEȘULUI și Ghidul solicitantului pentru măsura 

menționată anterior. 

Numărul proiectelor depuse pe măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor, 

deschisă în perioada 20.09.2017 – 31.10.2017, cu prelungire 1 pana la 

data de 30.11.2017, și prelungire 2 pana la data de 15.12.2017, a fost de 

19, Comitetul de Selecție hotarând selectarea spre finanțare a 19 

proiecte eligibile avand valoarea publică totală de 948.284 euro.  

Raportul de selecție nr.1/12.02.2018 a fost postat pe site ul 

www.galvaleasomesului.ro în data de 12.02.2018. Conform ghidului 

solicitantului și strategiei de dezvoltare locală a grupului de acțiune 

locală contestațiile se pot depune în termen de maxim 5 zile lucrătoare 

de la primirea notificării sau în maxim 10 zile lucrătoare de la 

publicarea pe pagina de web a GAL Valea Someșului  a Raportului de 

Selecție. Acest termen s -a incheiat în data de 26.02.2018.  
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Menționăm faptul că nu s-a depus nici o contestație aferentă Raportului de Selecție nr.1/12.02.2018, 

astfel  în baza acestui fapt și în baza precizării din SDL: ,, După  finalizarea perioadei de contestații, 

dacă s-au depus contestații, se întrunește din nou Comitetul de Selecție pentru elaborarea Raportului de 

Selecție bazat pe Raportul de Soluționare a Contestațiilor" (Strategia de Dezvoltare locală, CAPITOLUL 

XI Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL) Consiliul Director al Asociației 

GAL Valea Someșului, hotărăște ca Raportul de Selecție nr.1/12.02.2018 să devină Raport de Selecție 

final nr.1/12.02.2018 – M7/6B – Dezvoltarea satelor. 

 

2. Lansare sesiuni GAL VALEA SOMEȘULUI 

În cursul acestui semestru (luna ianuarie an 2018 – luna iunie an 2018) GAL VALEA 

SOMEȘULUI va lansa sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul următoarelor măsuri: 

 

• măsura M1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru  diversificarea     

activităților rurale 

• măsura M2/2A Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici 

• măsura M4/4A Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

• măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole 

• măsura M6/6B Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală  

 

Calendarul de lansare a acestor sesiuni va fi publicat pe site ul www.galvaleasomesului.ro și afișat la 

sediile UAT – urilor componente  GAL VALEA SOMEȘULUI. 

http://www.galvaleasomesului.ro/

