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Anunt publicat in data  17.09.2014 

ANUNŢ PRIVIND PRELUNGIREA PUBLICARII RAPOTULUI DE SELECTIE AFERENT  CELUI 
DE-AL DOILEA APEL DE SELECŢIE ÎN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALA “LA NOI IN 

SAT” 

 

 

Grupul de Acțiune Locală LA NOI IN SAT, proiect finantat prin Axa IV LEADER a 
PNDR, anunță prelungirea  termenului privind publicarea Raportului de Selectie aferent 
apelului de selecție 2/2014 pana la data de 03.10.2014 pentru masurile 112, 313, 322, 
respectiv 421 pe site-ul GAL www.gal-lanoiinsat.ro și prin notificarea solicitanților în 
scris până la data de 03.10.2014. Solicitanții vor putea formula contestații în termen de 5 
zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la afisarea 
Raportului de Selectie Intermediar pe site-ul GAL. În urma analizei contestațiilor depuse 
va fi elaborat Raportul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Acesta va fi publicat pe 
site-ul GAL până la data de 13.10.2014 iar Raportului de Selectie Final va fi publicat  pe 
site-ul GAL pana la data de 13.10.2014. 

Prelungirea termenului privind publicarea Raportului de Selectie aferent apelului 
de selecție 2/2014 este necesara ca urmare a faptului ca in ultimele zile ale sesiunii 
2/2014 au fost depuse un numar de 6 proiecte in cadrul masurilor 322 respectiv 313, Ca 
urmare a faptului ca este necesara verificarea conditiilor de conformitate si eligibilitate 
a proiectelor Asociatia Grupul de Acțiune Locală LA NOI IN SAT a decis prelungirea 
perioadei de intrunire a Comitetului de selectie si publicarea Raportului de Selectie 
aferent apelului de selecție 2/2014 pana la data de 03.10.2014. 

Comisia de Selecție este formată din: 2 reprezentanti ai sectorului public, 4 
reprezentanți ai sectorului privat și 1 reprezentant al societății civile. Apartenența 
membrilor Comisiei de Selecție la spațiul rural sau urban este următoarea: 7 membri din 
spațiul rural și 0 membri din spațiul urban. 
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