
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 23 – luna NOIEMBRIE, an 

2018 

 

1. Eveniment anual  Asociația GAL Valea Someșului 

Ȋn luna noiembrie, ȋn data de 09.11.2018, ȋn comuna Ileanda, pe 

strada Gării, în interiorul halei pieței agroalimentare a avut loc 

evenimentul anual organizat de Asociația GAL Valea Someșului. 

 

În cadrul acestui eveniment următorii parteneri și beneficiari ai 

Asociației GAL Valea Someșului și-au prezentat produsele obținute în 

propriile gospodării, gospodării finanțate în ultimii 6 ani prin 

intermediul Grupului de Acțiune Locală Valea Someșului.  

 PFA Sigheartau Andreea-Teodora 

 SC HANUL NEAMŢULUI SRL 
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 SC TOP ALPIN VĂLIŞOARA SRL 

 PFA Cozma Ioan Aurelian 

 PFA Cozma Cristian Cătălin 

 II Buda Sorin Florin 

 PFA Toderean Vasile 

Dorim ca acești beneficiari să fie exemple de bună practică pentru viitorii beneficiari ai 

Asociației. 
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 Atmosfera a fost incălzită de  Ansamblul de dansatori Berințana din localitatea Berința, comuna 

Copalnic Mănăștur și de interpreta Natalia Cozma.  

 

 La final programului participantii au gustat din tradiționalele sarmale. 

2. Deschidere sesiune de depunere a proiectelor – măsura M7/6B ,, Dezvoltarea 

satelor” 

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada   19.11.2018 – 31.01.2019 a primei 

sesiuni de cereri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura  M7/6B ,, Dezvoltarea satelor”. 

În data de 05.11.2018, a fost publicat pe site-ul Asociaţiei GAL Valea Someşului  

www.galvaleasomesului.ro,  în rubrica »GHIDURI«, ghidul pentru măsura M7/6B ,, Dezvoltarea 

satelor”.  

Beneficiari eligibili:  

Entități publice : autorități publice locale și asociațiile acestora(ADI-uri) 

Autorităţi publice locale - Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL  

şi 

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) – reprezintã structuri de cooperare cu personalitate 

juridicã, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unitãţile administrative teritoriale pentru 

realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în 

comun a unor servicii publice (Legea Adminstraţiei publice locale nr. 215/2001). 

http://www.galvaleasomesului.ro/
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Fonduri disponibile: 51.716 euro.  

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 

50.000euro/proiect.  

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 

elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro . 

 

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea 

Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 

10:00-18:00 de luni până vineri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

http://www.galvaleasomesului.ro/

