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Formular L/C1.5 – Notă explicativă pentru modificarea contractului

Nr. 537/06.11.2013

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

Numărul
Finanțare:

contractului

de

Numele beneficiarului:
Numele Responsabilului legal:

Bugetul (Euro)
Durata
Data expirării

Obiectivul
contractului

Informaţii
bază

de

Acţiunea cerută
şi termenul limită
(cu explicaţii)

C431.2021243096106/21.12.2012
Asociatia Grup de Actiune Locala “DIRJOV –
PLAPCEA – VEDEA”
ENACHIOAIA MANUEL - NICUSOR

Contractul original

Act aditional

300.000
21.12.2012 – 31.12.2015
31.12.2015

300.000
21.12.2012 – 31.12.2015
31.12.2015

Obiectul
contractului
il
reprezinta
acordarea
finantarii
nerambursabile de catre autoritatea contractanta, pentru cele
doua componente ale sub-Masurii 431.2 “Functionarea Grupului
de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea
teritoriului”, respectiv:
a. Functionarea Grupului de actiune locala
b. Instruirea si animarea teritoriului dupa selectia Grupului
de Actiune Locala.
Acte aditionale anterioare:
Actul aditional nr. 1 privind rambursarea TVA-ului de catre
APDRP.
Actul aditional nr. 2 privind recalcularea valorilor bugetului
contractului de finantare la cursul de schimb 4,5190 lei pentru un
euro.
Actul aditional nr. 3 privind completarea Anexei V la Contractul
de finantare - Planul de Dezvoltare Locala
Prin prezenta nota explicativa se dorește modificarea strategiei
de dezvoltare.
Solicitam completarea Anexei 5 la Contractul de Finantare
“Planul de Dezvoltare Locala” astfel:
In Conformitate cu adresa nr. 66565 din 05.11.2013
eliberata de Directia Generala de Dezvoltare Rurala –
Autoritate de Management pentru PNDR – Directia
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Evaluare, Selectare, Implementare, s-a primit acordul
pentru:
Modificarea fisei masurii 111L "Formare profesionala,
informare si difuzare de cunostinte” prin majorarea
alocarii financiare cu suma de 18.500 euro, suma
realocata de la masura 141L “Sprijinirea fermelor agricole
de semi-subzistenta”. Alocarea financiara a masurii 111L
va fi de 33.300 euro;
Modificarea fisei masurii 112L “Instalarea tinerilor
fermieri“ prin majorarea alocarii financiare cu suma de
52.000 euro, suma realocata de la masura 141L
“Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”,
precum si cresterea numarului de proiecte de la 6 la 8.
Alocarea financiara a masurii 112L va fi de 292.000 euro;
Modificarea fisei masurii 123L „Cresterea valorii adaugate
a produselor agricole şi forestiere” prin diminuarea
alocarii financiare cu 500.000 euro si realocarea sumei de
420.000 euro catre masura 312L „Sprijin pentru crearea
si dezvoltarea de micro-intreprinderi” si a sumei de
80.000 euro catre masura 125L „Imbunatatirea si
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii si silviculturii” – masura nou
introdusa, precum si scaderea numarului de proiecte
aferente masurii 123L de la 12 la 1. Alocarea financiara a
masurii 123L va fi de 100.000 euro;
Introducerea fisei masurii 125L „Imbunatatirea si
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii si silviculturii” cu o alocare de
198.700 euro provenita din transferarea urmatoarelor
sume:
80.000 euro de la masura 123L „Cresterea valorii
adaugate a produselor agricole şi forestiere”
60.000 euro de la masura 221L „Prima impadurire
a terenurilor agricole”
58.700 euro de la masura 313L „Incurajarea
activitatilor turistice”
Modificarea fișei măsurii 141L „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenta” prin diminuarea alocarii
financiare cu 70.500 euro si realocarea sumei de 52.000
euro catre masura 112L „Instalarea tinerilor fermieri” si a
sumei de 18.500 euro catre masura 111L „Formare
profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, precum
si scaderea numarului de proiecte pentru masura 141L de
la 13 la 6. Alocarea financiara a masurii 141L va fi de
27.000 euro.
Eliminarea fisei masurii 221L ,,Prima împadurire a
terenurilor agricole” prin transferarea intregii alocari
financiare de 60.000 euro la masura 125L „Imbunatatirea
si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturii si silviculturii”;
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Modificarea fisei masurii 312L „Sprijin pentru crearea si
dezvoltarea de micro-intreprinderi” prin majorarea alocarii
financiare cu suma de 620.000 euro, suma ce se realoca
dupa cum urmeaza:
420.000 euro de la masura 123L ;
200.000 euro de la masura 313L.
Alocarea financiara pentru masura 312L va fi de 1.120.000

euro.
 Eliminarea fisei masurii 313L „Incurajarea activitatilor
turistice” (finantare 85%) prin transferarea intregii sume
de 200.000 euro catre masura 312L si eliminarea masurii
313L „Incurajarea activitatilor turistice” (finantare 100%)
prin transferarea intregii alocari catre masura 125L.
 Modificarea fisei masurii 421L “Implementarea proiectelor
de cooperare” in sensul introducerii in strategia de
dezvoltare locala, la finalul partii a VIII-a –„Acţiuni de
cooperare şi funcţionare în cadrul Reţelei de Dezvoltare
Rurală, punctul 1. Cooperare” a paragrafului „GAL DIRJOV
– PLAPCEA - VEDEA poate modifica partenerii mentionaţi
in PDL, precum şi activitatile, tematica ori liniile bugetare
ale actiunilor de cooperare nationala ori transnationala, in
conformitate cu Ghidul Masurii 421 în vigoare la
momentul depunerii proiectului”.
 Modificarea fisei postului responsabilului financiar in
conformitate cu cele solicitate in memoriu justificativ.
Documente justificative:
adresa nr. 66565 din 05.11.2013 eliberata de
Directia Generala de Dezvoltare Rurala –
Autoritate de Management pentru PNDR – Directia
Evaluare, Selectare, Implementare;
Memoriul Justificativ transmis catre DGDR AM
PNDR pentru modificarea Planului de Dezvoltare
Locala.
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 Modificare solicitata in PDL: valoarea publica a bugetului (FEADER
+ contributie nationala) / masura va fi:
Valoarea
publica
initiala (€)

Valoarea
publica nou
autorizata (€)

Masura 111

14,800 €

33,300 €

Masura 112

240,000 €

292,000 €

Masura 123

600,000 €

100,000 €

Masura 125*

0€

198,700 €

Masura 141

97,500 €

27,000 €

Masura 221

60,000 €

0€

Masura 312

500,000 €

1,120,000 €

Masura 313
(finantare 85%)

200,000 €

0€

Masura 313
(finantare 100%)

58,700 €

0€

Masura 322

700,000 €

700,000 €

Masura

79,000 €
Masura 421
2.550.000 €
TOTAL
Legenda:
* masura nou introdusa

79,000 €
2.550.000 €

Cu stima,
Enachioaia Manuel Nicusor
Reprezentant legal,
Asociatia Grup de Actiune Locala „Dirjov – Plapcea – Vedea”

