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Proces Verbal

incheiat pstdzi 10.07.2017 in comuna Cislau , jud. Buzau, conform Actului
Constitutiv al AsoQiatiei Grupul de Actiune Locala ( Gal ) Valea Buzaului, art.7, alin. (3)

.

Se declara dpschise dezbaterile sedintei , conform prevederilor statutare domnul
Presedinte al Consiliului Director - Botan Claudiu Marian prezideaza sedinta , iar secretarul
C.D consemnaaza $ezbaterrle si intocmeste procesul verbal de sedinta.
Secretarul 4u citire convocatorului si verifica numarul membrilor participanti la
sedinta pentru a se yerifica legalitatea intrunirii.

La apelul norlrinal au raspuns prezenti urmatorii membrii :
-domnul Botan Claudiu Marian - Functia Presedinte al Consiliului Director /
-domnul Mlate{ Tudor - Functia de Vicepresedinte al Consiliului Director [/
-domnul Tatanp Vasile - Functia de secretar al Consiliului Director, ,/
- domnul Dunlitrescu Cornel - Functia de membru al Consiliului Director,
-domnul Radu Qheorghe - Functia de membru al Consiliului Director
Se constata pprticiparca a mai mult de jumatate plus unu dintre membrii Consiliului
Director, astfel sedinta este statutara.

In aceste condirtii se da citire spre aprobare ordinli de zi cuprinsa in convocatorul intocmit si
inaintat indata de 3.07.2017, astfel ordinea de zi cuprinde urmatoarele obiective :

l.

Aprobarefl Ghidurilor de Finantare, in vederea deschiderii primului apel de
selectie din 2017, pentru urmatoarele masuri: Ml I lC - Transfer de cunostinte; M2 /
2A - Solutii inovptive pentru o agricultura / industrie alimentara competitiva in
interiorul GAL; 1\45 / 6.{ - Non-agricol; M7 I 6B - Servicii de baza pentru economie si
pentru populatia rlrrala (centre comunitare multifunctionale); MS / 6 B Dezvoltarea
satelor .
2. Aprobaref "Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul
SDL'"
3. Aprobare{ deschiderii Apelului de Selectie Proiecte nr | / 2017, incepand cu
data de 31 .07,2017 pana in data de 31.08.2017, pentru urmatoarele masuri: Ml / lC
Transfer de cunosfinte; M2 I 2A - Solutii inovative pentru o agricultura I industrie
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alimentara compefitiva in interiorul GAL; M5 | 6A

- Non-agricol; M7 | 6B - Servicii
pentrq
de baza
economie si pentru populatia rurala (centre comunitare
multifunctionale); M8 / 6 B - Dezvoltarea satelor
4. Aprobare| Comisiei de Evaluare a Ghidurilor Solicitantului si a documentelor
anexate Cererii de Finantare, pentru proiectele de servicii si investitii finantate
conform Masurilqr din SDL 2014-2020, formata din : Dragomir Eusebiu Florin manager proiect; ffiircica Constantin - evaluator proiecte; Saftoiu Eutasia - evaluator
proiecte.

Domnul Botan Claudiu Marian da cuvantul domnului Dragomir Eusebiu Florin pentru a
prezenta ghidurile plaborate in vederea deschiderii primului apel de selectie proiecte si a
procedurii de evaluflre si selectare proiecte. Domnul Dragomir Eusebiu Florin, in calitatea sa
de manager proiec! la GAL Valea Buzaului, dar si reprezentant legal, face precizarea ca
echipa tehnica a infocmit ghidurile de finantare, anexele aferente acestora si manualul de
evaluare si seloctie proiecte, pentru a putea fi deschis apelul de selectie cu numarul 1 I 2017.
In continuare sunt prezentate ghidurile de finantare pentru cele 5 masuri (Ml / lC Transfer de cunogtinte; M2 I 2A - Solutii inovative pentru o agricultura / industrie
alimentara compe{itiva in interiorut GAL; M5 / 6A - Non-agricol; M7 /68 - Servicii
de baza pentru economie si pentru populatia rurala (centre comunitare
multifunctionale); M8 / 6 B - Dezvoltarea satelor) si Procedura de evaluare si selectie
proiecte. De asemepea, domnul Dragomir Eusebiu Florin prezinta motivele de deschidere a
primului apel de selpctie proiecte, din 3 1.07 pana in 3l 08.2017, prezentand si varianta lunga
a anuntului de selecfie. Este prezentata si echipa de evaluare la nivelul GAL Valea Buzaului.
Dupa prezentarea $i sustinerea acestor puncte (obiective) se supune la vot, in veclerea
aprobarii acestora. Toti membrii Consiliului Director, prezenti, au vot pentru aprobarea
acestor obiective, nQexistand niciun vot impotriva si nicio abtinere.
Botan claudiu

Matei Tudor

Marian

/Z_

Dumitrescu Cornel

Radu Gheorghe
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UZAIJLUI in calitate de organ de conducere
opului si obiectivelor Asociatiei Grupul de
rmitate cu prevederile Actului Constitutiv art.
ucru azi, data de 10.07.2017 de aatre domnul

ta:
DECIZIA NR. 4 NA.O7.2OI7.
Se

aproba:

1. Ghiduril r de Finantare, in vederea deschiderii primului apel de selectie din
2017, pentru pr
rele masuri: Ml / lC - Transfer de cunostinte; M2 I 2A - Solutii
inovative pentru agricultura / industrie alimentara competitiva in interiorul GAL;

M5/6.4.-Non

; M7 | 6B - Servicii de baza pentru economie si pentru populatia
(centre
rurala
co
nitare multifunctionale); M8 / 6 B - Dezvoltarea satelor .
ttProcedu
2.
de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL".
3. Descltide i Apelului de Selectie Proiecte nr | / 2017, incepand cu data de 31
.07.2017 pana in
ta de 31.08.2017, pentru urmatoarele masuri: Ml / lC - Transfer
de cunostinte; M2 2A - Solutii inovative pentru o agricultura I industrie alimentara

competitiva in int
pentru econorpie s
6 B - I)ezvoltarea
4. Comlsia
Cererii de Flnan

Masurilor din

SD

proiect; Mircipa

riorul GAL; M5 / 6A - Non-agricol; M7 / 6B - Servicii de baza
pentru populatia rurala (centre comunitare multifunctionale); M8 /
telor .
e Evaluare a Ghidurilor Solicitantului si a documentelor anexate
r€r pentru proiectele de servicii si investitii finantate conform
2014-2020, formata din : Dragomir Eusebiu Florin - manager
stantin

- evaluator proiecte; Saftoiu Eutasia - evaluator proiecte.
PRESEDINTE

