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SCRISOARE DE ÎNAINTARE  

A dosarului de cadidatură pentru aprobarea SDL a  

Grupului de Acţiune Locală ”Dealurile Bohotinului” 

 

Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

București, B-dul Carol I, nr. 2-4, Sector 3 

 

Ca urmare a deschiderii sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală 

(SDL), din cadrul Măsurii 19 Dezvoltarea locala LEADER – Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, în perioada 10 martie – 08 aprilie 2016,  

 

noi, Asociația G.A.L. „Dealurile Bohotinului”, desemnăm pe dl. Agapia Lucian să depună 

dosarul de candidatură pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de 

Acţiune Locală ”Dealurile Bohotinului” la sediul MADR, ce conține următoarele 

documente: 

 Copie CI a persoanei desemnate să semneze SDL (Irimia Mihai – președinte Asociația 

G.A.L. „Dealurile Bohotinului”, desemnat prin Acordul de parteneriat) 

 Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare); 

 Procură notarială pentru persoana împuternicită (procură notarială nr. 

........./.............); 

 Copie CI a persoanei împuternicite; 

 Două exemplare a SDL cu anexe, pe suport de hârtie (1 original + 1 copie certificată 

conform cu originalul); 

 Două exemplare a SDL cu anexe, în format electronic (CD-uri înscrise cu denumirea 

parteneriatului și dimensiunea documentelor în KB); 

 OPIS SDL cu anexe (conținut și paginație). 

Anexele prezentate:  

- Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL/ alte documente justificative;  

- Anexa 2 - Fișa de prezentare a teritoriului;  

- Anexa 3 – Componența parteneriatului;  

- Anexa 4 – Plan de finanțare;   

- Anexa 5 – Hartă administrativă și geografică a teritoriului;  

- Anexa 6 – Documente justificative privind animarea;  

- Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului;  

- Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a 

SDL. 

 

 

Cu stimă, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”,  

Președinte, 

      Irimia Mihai 

mailto:gal_dealurilebohotinului@yahoo.com

