ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ
POARTA APUSENILOR
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: 40 721 981 961,Email: fagadar.alexandru@galpa.ro

Condiţiile care trebuie îndeplinite de către beneficiari la momentul depunerii cererii de
finaţare şi în perioada de implementare şi monitorizare a proiectului:
❖ Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al comunei.
❖ Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul din Primarii
comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, în
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare).
❖ Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul
rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural.
Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor.
Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente
măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea
următoarelor condiții, după caz:
a. solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz,
înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru
FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea
cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private şi nu prezintă acest
document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue
următoare.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, care poate fi consultat accesând
pagina de internet http://www.galpa.ro/
Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro
De asemenea anunțăm disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a
informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

