
 

 

 

 

Buletin informativ nr. 6 – luna IUNIE, an 2022 

1. Evenimentul anual al Asociației  GAL Valea Someșului   

 

În data de 15.06.2022 ȋn curtea Centrului de informare turistică 

din comuna Gâlgău, județ Sălaj   în intervalul orar 10.00 - 14.00 a avut 

loc evenimentul anual al Asociației  GAL Valea Someșului. La 

eveniment au participat 50 de persoane, producători locali și beneficiari 

ai Asociației  GAL Valea Someșului, reprezentanţi ai UAT- urilor 

partenere, dl director al OJFIR Sălaj, dl director al APIA Salaj, dl director 

al DSVSA Sălaj, reprezentanți ai CDRJ Maramureș și alte persoane din 

teritoriu interesate de activitatea GAL Valea Someșului. Participanților li 

s-au prezentat informații despre activitatea desfășurată de către Asociația 

GAL Valea Someșului în anul 2022,  situatia proiectelor contractate și 

plătite  pe parcursul contractelor de finanțare subsecvente 1 și 2, cat și în 

acest an.  

De asemenea s-au furnizat informații legate de activitatea viitoare 

a Asociației și s-au distribuit participanților 50 mape, 50 pixuri, 50 pliante 

cât și tradiționalele “sarmale în pită”. În cadrul evenimentului a avut loc 

un moment artistic susținut de Felix Gălan și Someș Orchestra. 
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Următorii producători și-au prezentat produsele obținute în propriile gospodării, gospodării 

finanțate prin intermediul Grupului de Acțiune Locală Valea Someșului: 

  

CABA IOAN VASILE -PRODUSE APICOLE 

ACHIM ADRIAN PFA - PRODUSE APICOLE   

VIDA HORAȚIU CĂLIN PFA - PRODUSE APICOLE 

BIRTAȘ LAURA - PRODUSE APICOLE 

BIO LEADER - PRODUSE APICOLE 

 

  
 

 

  
 

SC TOP ALPIN VĂLIȘOARA SRL - BRȂNZETURI 

COZMA MARIA DORINA PFA - PRODUSE APICOLE 

I.I. BUDA SORIN FLORIN - PRODUSE:  BUNĂTĂȚI DE LA VALI 

COZMA CRISTIAN CĂTĂLIN PFA – LUMÂNĂRI 
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2. Monitorizare proiecte în cadrul măsurii M5/6A 

 

În acestă lună s-a întocmit anexa 6 Prezentare proiect Ȋnființare atelier mecanic în urma notificării 

beneficiarului SC AGRO OCTINO SRL de către OJFIR Sălaj în data de 27.05.2022, asupra plăților 

efectuate în cadrul contractului de finanțare C 1920064S117763304693. Proiectul este primul proiect 

finalizat în cadrul măsurii M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole cu o valoare publică nerambursabilă 

plătită de 99.285,55 euro. Anexa 6 Prezentare proiect Ȋnființare atelier mecanic este publicată pe site-ul 

www.galvaleasomesului.ro  la rubrica  proiecte în derulare, unde sunt prezentate beneficiarul, localizarea 

proiectului, valorile finanțării și deasemenea sunt descrise obiectivele și rezultatele proiectului. 

 

În data de  10.06.2022 TRIBACO SRL a semnat contractul de finanțare C1920064S117763308863 

pentru proiectul cu titlul “SERVICII DE CATERING PE VALEA SOMESULUI”  din cadrul măsurii 

M5/6A – Sprijinirea de activități neagricole.  

http://www.galvaleasomesului.ro/

