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NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL nr.1, complexă, anul 2020 a  

Asociaţiei GAL Ţara Beiuşului, judeţul Bihor 
 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și 

monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de 

modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Hunedoara și la nivel central în cadrul SLIN. 

Urmare analizării documentației transmise de Asociaţia GAL Ţara Beiuşului, înregistrată la CDRJ 

Hunedoara sub nr. HD/9087 din 25.09.2020, propunem spre aprobare următoarele modificări 

solicitate în Anexa 1 (Modificare SDL), anexată Hotărârii  nr. 50 din 25.09.2020 a Adunării 

Generale a GAL, respectiv: 

1. Modificarea Anexei 4 – Planul de finanţare  şi  Capitolului X – Planul de finanţare al strategiei 
după cum urmează : 

 La măsura 1/1C „Formare profesională”, diminuarea alocării financiare de la 10.229,17 

euro la 4.513,17 euro, prin realocarea sumei de 5.716 euro către măsura 4/6A 

„Sprijinirea diversificării şi crearea de locuri de muncă”. 

 La măsura 4/6A „Sprijinirea diversificării şi crearea de locuri de muncă”, creșterea  

alocării financiare de la 240.000 euro la 246.000 euro, prin realocarea sumei de 6.000 

euro după cum urmează: 

- 5.716 euro de la  măsura  1/1C; 

-    284 euro de la  măsura  6/6B ; 

 La măsura 6/6B ”Investiţii în infrastructura socială”, diminuarea alocării financiare de 

la 20.000 euro la 19.716 euro, prin realocarea sumei de 284 euro la măsura 4/6A. 

 Actualizarea contribuţiei publice nerambursabile/prioritate şi a valorii 

procentuale/prioritate, urmare a realocărilor. 

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ţara Beiuşului 
Adresa: Comuna Remetea, nr.334, jud. Bihor 
Telefon 0737654042;  0740668683 
E-mail: gal.tarabeiusului@yahoo.com 
 

mailto:pndr@madr.ro
mailto:gal.tarabeiusului@yahoo.com
diana.salagean
Text Box
07



               
 

 
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR 
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163  
Telefon: (004) 021.307.85.65;  Fax: (004) 021.307.86.06 

E-mail: pndr@madr.ro                                                                                                                                                                                    Page 2 of 2 

 

 
 

2. Modificarea Capitolului V, respectiv a fişei măsurii 4/6A „Sprijinirea diversificării şi crearea 
de locuri de muncă”, astfel: 

  La secţiunea 5 Tipul de sprijin,  prin diminuarea sprijinului public nerambursabil la 
35.000 euro/beneficiar, pentru toate tipurile de activități (servicii, producție şi 
agroturism), iar alocarea financiară pentru această măsură va fi de 246.000 euro. 

 La punctul 9 Sume aplicabile şi rata sprijinului, prin diminuarea sprijinului public 

nerambursabil la 35.000 euro/beneficiar, pentru toate tipurile de activități (servicii, 

producţie şi agroturism), iar alocarea financiară pentru această măsură va fi de 246.000 

euro. 

3. Modificarea Capitolului IV- Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie, în scopul 

corelării cu alocările financiare propuse. 

 

Vă rugăm să aveţi în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislaţiei 

naţionale şi europene, a condiţiilor de eligibilitate, cu menţinerea criteriilor de selecţie care 

au fost punctate la evaluarea strategiei şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
 

 

 

Propun spre aprobare, 

p. Director general adjunct 

Bogdan ALECU 
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