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Consiliul Director al GAL - VALEA BUZAULUI in calitate de organ de conducere
si de administrare care asigura realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei Grupul de
Actiune Locala (Gal) Valea Buzaului in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv art.
7, art. 10 , urmare convocarii in sedinta de lucru azi, data de 10.07.2017 de catre domnul
Presedinte Botan Claudiu Marian emite prezenta:

DECIZIA NR. 4 NA.O7.2OI7.

Se aproba:

' 1. Ghidurilor de Finantare, in vederea deschiderii primului apel de selectie din
2017, pentru urmatoarele masuri: Ml / lC - Transfer de cunostinte; M2 I 2A - Solutii
inovative pentru o agricultura I industrie alimentara competitiva in interiorul GAL;
M5 / 6A - Non-agricol; M7 I 68 - Servicii d,e baza pentru economie si pentru populatia
rurala (centre comunitare multifunctionale); ttls I 6B - Dezvoltarea satelor

2. "Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL".
3. 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 llC -Transfer
de cunostinte; M2 | 2L - Solutii inovative pentru o agricultura / industrie alimentara
competitiva in interiorul GAL; M5 / 6A - Non-agricol; M7 / 6B - Servicii de baza
pentru economie si pentru populatia rurala (centre comunitare multifunctionale); MS /
6 B - Dezvoltarea satelor

4. Comisia de Evaluare a Ghidurilor Solicitantului si a documentelor anexate
Cererii de Finantare, pentru proiectele de servicii si investitii finantate conform
Masurilor din SDL 2014-2020, formata din : Dragomir Eusebiu Florin - manager
proiect; Mircica Constantin - evaluator proiectel Saftoiu Eutasia - evaluator proiecte.
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