
 

 

 

 

 

 

Buletin informativ nr. 32 – luna AUGUST, an 2019 

 

1. Selecție proiecte M5/6A- Sprijinirea de activități 

neagricole 

Ȋn data de 01.08.2019, 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  M5/6A Sprijinirea de activități neagricole”. 

Numărul proiectelor depuse pe măsura M5/6A – Sprijinirea de 

activități neagricole, deschisă în perioada 22.03.2019-31.05.2019 cu 

suma alocată pe sesiune de 120.914  Euro a fost de 7 proiecte având 

valoare publică totală de 606.237 Euro: 

  2 proiecte eligibile ȋn valoare de 118.489  Euro; 

  2 proiecte neeligibile ȋn valoare de 200.000  Euro; 

  3 proiecte neeligibile ȋn valoare de 287.748 Euro. 

Comitetul de Selecție a hotărât: 

 Selectarea spre finanțare a 2 proiecte eligibile având valoarea 

publică totală de 118.489  Euro. 

Aspectele hotărâte au fost transpuse ȋn RAPORTUL DE SELECȚIE 

NR. 1/2019 MASURA M5/6A – SPRIJINIREA DE ACTIVITĂȚI 

NEAGRICOLE, (ȋnregistrat la GAL Valea Someșului cu nr. 

2525/01.08.2019). 

         La Comitetul de selecție au participat  

- 2 reprezentanți ai Compartimentului pentru Dezvoltare 

Rurală Județean Maramureș, 
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- 2 reprezentanți ai sectorului public, 

- 5 reprezentanți ai sectorului  privat. 

Astfel, la selecţia proiectelor, s-a aplicat regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor 

în momentul selecţiei au fost prezenţi peste  50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 

50% au fost din mediul privat şi societatea civilă.  

În baza Raportului de selecţie publicat, GAL a notificat potenţialii beneficiari cu privire la 

rezultatul evaluării și selecției proiectelor, aceștia având la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării. Aceasta perioadă s-a ȋncheiat ȋn 

data de 08.08.2019 fără contestații depuse. Ȋn baza ,,Ghidului grupurilor de acțiune locală pentru 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală" versiunea 05/2019,, pag. 17: ,,Dacă după parcurgerea 

perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul de selecție, se poate reîntruni 

Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție sau GAL poate emite o Notă asumată 

și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care 

vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea 

tuturor etapelor, asupra Raportului  de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport 

final de selecție /Nota asumata de reprezentantul  legal, la data semnării Notei ". 

Datorită faptului că nu au fost depuse contestații, asupra RAPORTULUI DE SELECȚIE NR. 

1/2019 MASURA M5/6A – SPRIJINIREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE nu au intervenit 

modificări, acesta devenind Raport final de Selecție la data de 09.08.2019, data semnării NOTEI – 

RAPORT FINAL  SELECȚIE M5/6A – SPRIJINIREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE (ȋnregistrată 

la GAL Valea Someșului cu nr. 2539/09.08.2019). 

 

 

 


