
  

 

 

 

 

ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI  JUDEȚ BRAȘOV 

Data 08.12.2017 

  
1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1 

 

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în anul 
curent 

Modificare simplă  - conform pct.1  0 

Modificare complexă - conform pct.2 
1 

Modificare legislativă - conform pct.3 
X 1 

 

2.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE     

I. Modificarea Masura M2, conform pct. 3.  

Modificare legislativa 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Cf. HG 226/2015 

Art. 9 (1)Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit 

măsurilor/submăsurilor PNDR 2014-2020, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor 

proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţ 

 (2)Contribuţia publică din PNDR 2014-2020 se recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, 
în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar 

b) Modificarea propusă 

7.  Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili, sa prezinte documentul de acreditare ca 

furnizor de servicii sociale. 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau incapacitate de plata; 

- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 3 5 ani, 

de la ultima plata; 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

                                                           
1conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 



  

- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana aprobata; 

- Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER GAL si sa deserveasca mai multe UAT-uri din teritoriu; 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile nu genereaza efecte in implementare. 

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare nu s-au modificat.  

 

II. Modificarea masurii M4, conform pct. 3. 

Modificare legislativa 

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea  

Cf. HG 226/2015 

Art. 9 (1)Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit 

măsurilor/submăsurilor PNDR 2014-2020, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor 

proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţ 

 (2)Contribuţia publică din PNDR 2014-2020 se recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, 
în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar 

b) Modificarea propusă 

7.Conditii de eligibilitate 

- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; 

- Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim  3 

5 ani, de la ultima plata; 

- Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 

- Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana aprobata; 

- Investitia sa se realizeze in teritoriul LEADER; 

- Consultarea prealabila a beneficiarilor de proiecte inca de la inceperea elaborarii proiectelor cu 

Comitetul arhitectilor desemnati si contractati de GAL cu scopul luarii in considerare a 

caracteristicilor arhitecturale, de structura urbanistica si de peisaj. 

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Modificarile nu genereaza efecte in implementare. 



  
d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 

Indicatorii de monitorizare nu s-au modificat. 

 

 

 


