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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL 
                      București, 

                                                                                   Nr. 235696 din ________ 
 

Se aprobă, 

Director General 
Elena Daniela REBEGA                              

                                                                
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 2, complexă, anul 2020 
a Asociației GAL SOMEŞ - NADĂŞ 

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 MARAMUREŞ și la nivel central în cadrul SLIN. 
 

Urmare analizării documentației transmise de Asociația GAL SOMEŞ - NADĂŞ, înregistrată la CDRJ sub 
nr. MM 9241 din 02.11.2020, propunem spre aprobare următoarele: 

 

 Modificarea fișei măsurii M2/6B – Incluziune socială și combaterea sărăciei în teritoriul GAL 

Someș-Nadăș, secțiunea Tipuri de acțiuni eligibile, prin  introducerea și a acțiunilor de dotare 

a serviciilor publice pentru deservirea comunităților de minorități; 

 

 Realocări financiare între măsuri astfel: către măsura M2/6B – Incluziune socială și 

combaterea sărăciei în teritoriul GAL Someș-Nadăș a sumei totale de 47.289,99 euro, 

provenită de la următoarele măsuri: 22,72 euro de la M1/6B – Dezvoltarea infrastructurii 

sociale din teritoriul GAL Someș-Nadăș, alocarea financiară a măsurii M1/6B rezultată va fi 

de 18.443,00 euro, a sumei de 46.003,20 euro de la M3/6B - Dezvoltare durabilă și protecția 

mediului pentru comunitatea din teritoriul GAL Someș-Nadăș, valoarea rezultată a acestei 

măsuri fiind de 196.450,26 euro și a sumei de 1.264,07 euro de la M6/2A – Investiții în active 

fizice agricole, alocarea financiară a măsurii M6/2A rezultată va fi de 97.472,93 euro. În urma 

acestor realocări, alocarea financiară a măsurii M2/6B va crește la valoarea 173.540,99 euro; 

 

 Modificarea Anexei 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de 

implementare a SDL, astfel: redenumirea funcției de contabil în Director economic și a 

responsabilului cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor în responsabil evaluare, 

verificare, selecție și monitorizare. 

În plus se introduc noi responsabilități pentru responsabilul cu verificarea, evaluarea și 

selecția proiectelor astfel: întocmește dosarul privind modificarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală și soluționează eventualele clarificări și efectuează monitorizarea în teren. 

Pentru responsabilul evaluare, verificare, selecție și monitorizare se adaugă următoarele 

atribuții: Întocmește și actualizează situația privind implementarea SDL și a fiecărui proiect 

finanțat prin GAL Someș-Nadăș; Întocmește orice document solicitat de AM sau AFIR în  
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vederea monitorizării; Realizează orice tip de activitate referitoare la monitorizarea 

proiectelor sau a implementării SDL care este impusă prin procedurile de lucru, manualele 

de implementare sau ghidurile specifice măsurii 19 LEADER. 

 

Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației naționale 

și europene în vigoare, menținerea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție care au fost 

punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 

 

Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Bogdan ALECU 
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