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Proces Verbal

incheiat astdzi 20J0.2017 in comuna Cislau , jrd. Buzau, conform Actului

Presed al Consiliului Director - Botan Claudiu Marian prezideaza sedinta , iar

apel
cunos

tutiv al Asociatiei Grupul de Actiune Locala ( Gal ) Valea Buzaului, art.7, alin. (3) .

e declara deschise dezbateile sedintei , conform prevederilor statutare

C.D eaza dezbaterile si intocmeste procesul verbal de sedinta.
rul da citire convocatorului si veriflca numarul membrilor participanti la

sedi pentru a se veriflcalegalitatea intrunirii.

apelul nominal au raspuns prezenti urmatorii membrii :

mnul Botan Claudiu Marian - Functia Presedinte al Consiliului Director
ul Matei Tudor - Functia de Vicepresedinte al Consiliului Director
ul Tataru Vasile - Functia de secretar al Consiliului Director.

omnul Dumitrescu Cornel - Functia de membru al Consiliului Director.
ul Radu Gheorshe - Functia de membru al Consiliului Director

constata participarea a mai mult de jumatate plus unu dintre membrii Consiliului
astfel sedinta este statutara.

In ac e conditii se da citire spre aprobare ordinii de zi cuprinsa in convocatorul intocmit si

inainta in data de 16.10.2017, astfel ordinea de zi cuprinde urmatoarele obiective :

Aprobarea Ghidurilor de Finantare, in vederea deschiderii celui de-al doilea
selectie din 2017, pentru urmatoarele masuri: M1 / IC Transfer de

te; M2 | 2A - Solutii inovative pentru o agricultura / industrie alimentara

domnul
secretarul
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com tiva in interiorul GAL; M4/5C - Sprijin pentru accesul populatiei din mediul
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4l5C - Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la energie verde prin
,a de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei;

' - Non-agricol; M6/6A - Investitii pentru ocuparea grupurilor margin alizate;
B - Servicii de \aza pentru economie si pentru populatia rurala (centre

Nr. I

energie verde pri{r realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si
misirii energiei; I{5 / 64 - Non-agricot; M6/6A - Investitii pentru ocuparea

popul
lor marginalizate; M7 / 6B - Servicii de baza pentru economie si pentru
ia rurala (centre cQmunitare multifunctionale); tlts / 6 B - Dezvoltarea satelor;

Ml1 - IT&C .

ul Botan Claudiu [zlarian da cuvantul domnului Dragomir Eusebiu Florin pentru a
ghidurile elaborale in vederea deschiderii celui de-al doilea apel de selectie
Domnul Dragomir Eusebiu Florin, in calitatea sa de manager proiect la GAL Valea

i, dar si reprezentanlt legal, face precizarea ca echipa tehnica a intocmit ghidurile de
anexele aferente apestor4 avand sprijinul si consultantului contractat in acest sens.

putea fi deschis ape[ul de selectie cu numarul2 I 2017 .In continuare sunt prezentate
e de finantare pentnf cele 5 masuri (Ml / lC - Transfer de cunostinte; M2 | ZA -
inovative pentru o agricultura / industrie alimentara competitiva in interiorul

GAL;

comun multifunctionflle); M8 / 6 B - Dezvoltarea satelor; Ml1/6c - IT&c .
Dupa acestor ghiduri se supune la vot, in vederea aprobarii acestora. Toti
membr i Consiliului DirectQr, prezenti, au vot pentru aprobarea acestor ghiduri si anexe,
neexl niciun vot impotrliva si nici-o abtinere.
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Dumitrescu Cornel

Radu Gheoreherdo

pentru
ghiduri
Solutii

realiza
M5/
M7 I



!).r^.r ! li !{,r j sr },,,\c, -1! .,-

Viata la larli europeanh

s.
!

Asociafia pul de Acfiune Locald
(Gal) V Buziului
Comuna lau, Jude{ul Buzdu
Str. Cultu
Tel: 0238/

Tel, Mobil 0744356758

r. 24/20.10.2017

onsiliul Director al GAL - VALEA BUZAULUI in calitate de organ de conducere
si de

Actiu
ministrare care asi$ura realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei Grupul de
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Locala (Gal) Valea puzaului in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv art.
7, art. , urrnare convocafii in sedinta de lucru azi, data de 20.10.2017 de aatre domnul
Presedi Botan Claudiu M{rian emite prezenta.

DECIZIA NR. 6 t20.r0.2017.
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