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București, 

                                                                                     Nr. 221105 din               2021 
 

Se aprobă, 

Director general 

Daniela Elena REBEGA 

 
NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr.1, administrativă, anul 2021 a Asociației 
”Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului” 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, 
verificarea și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, 
evaluarea propunerii de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ DÂMBOVIȚA și la 
nivel central în cadrul SLIN. 
 

Urmare analizării documentației privind propunerea de modificare a SDL nr.1, 
administrativă, anul 2021 a Asociației ”Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului”, 
transmisă de Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului”, cu nr. 
48/11.03.2021, înregistrată la CDRJ DÂMBOVIȚA sub nr. DB 9042/12.03.2021 și la AM PNDR 
cu nr. 221105 /22.03.2021, propunem spre aprobare următoarele:  
 
Actualizarea Cap. V – Descrierea măsurilor din SDL, respectiv a punctului 9. Sume 
(aplicabile) și rata sprijinului, din fișa măsurii M6/6B- Promovarea formelor asociative 
prin intermediul moștenirii culturale, în sensul corelării sprijinului nerambursabil rămas 
disponibil pe măsură, în valoare de 39.530,44 euro, cu valoarea sprijinului 
nerambursabil/proiect de la 10.000 euro/proiect la 39.530,44 euro/proiect. 
 
Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea 
legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerea criteriilor de 
selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice 
ale SDL.  
 
Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor 
de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind 
comunicarea și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a 
strategiei inițiale, cât și a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare 
de strategie generează o nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind 
propunerea de modificare a SDL – formularul F6). 
 

Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Bogdan ALECU 
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