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F6 – Notă privind propunerea de modificare a SDL  

București, 

Nr. 235679 din  
 

 

                                                                                                          Se aprobă, 

                                                                                                          Director General 

Daniela Elena REBEGA 

 
 

NOTĂ 
privind propunerea de modificare a SDL simplă nr.1, anul 2020, a GAL „ Asociaţia Grup de 

Acţiune Locală  Câmpia Găvanu Burdea” 

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 Argeş și la nivel central în cadrul SLIN. 
 
Urmare analizării documentației transmise de GAL Cămpia Găvanu Burdea, nr.217/2020 
înregistrată la CDRJ Argeş sub nr. 9147/15.10.2020, propunem spre aprobare următoarele: 
 

1. Modificarea CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor, după cum urmează: 
a) Modificarea fișei măsurii M1/1C, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului, prin 

diminuarea sumei publice de la 15.000,00 euro la 12.416,00 euro, ca urmare a realocării 

sumei publice de 2.584,00 euro către măsura M3.1/6A; 

b) Modificarea fișei măsurii M3.3/6B, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului, prin 
diminuarea sumei publice de la 46.092,47euro la 45.957,00 euro, ca urmare a realocării 
sumei publice de 135,47 euro către măsura M3.1/6A; 

c) Modificarea fișei măsurii M3.4/6B, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului, prin 
diminuarea sumei publice de la 889.132,92 euro la 886.474,96 euro, ca urmare a 
realocării sumei publice de 2.657,96 euro către măsura M3.1/6A; 

d) Modificarea fișei măsurii M3.1/6A, la capitolul 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului, prin 
creșterea sumei publice de la 291.884,13 euro la 297.261,56 euro/ ca urmare a 
realocării sumei publice totale de 5.377,43 euro, după cum urmează: 
- de la M1/1C, suma publică de 2.584,00 euro; 

- de la M3.3/6B, suma publică de 135,47 euro; 

- de la M3.4/6B, suma publică de 2.657,96 euro. 
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2. Modificarea Anexei IV - Planul de finanțare și a Capitolului X - Planul de finanțare al 
strategiei, la nivelul P1 și P6 privind Contribuția publică nerambursabilă, ca urmare a 
modificărilor de mai sus. 
 

Vă rugăm să aveți în vedere ca modificarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 
naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerii criteriilor de selecție care au fost 
punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
 

 

Propun spre aprobare, 

Director General Adjunct 

Bogdan ALECU 
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