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Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” va informeaza cu privire la situatia 

proiectelor selectate la nivelul GAL Microregiunea Horezu si declarate eligibile de catre APDRP in cadrul 

masurilor ” 411.122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” și 413.322– “Renovarea, 

dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si 

punerea in valoare a mostenirii rurale. 

In cadrul masurii 411.122 a fost declarat eligibil proiectul cu titlul “Achizitie de utilaje pentru ingrijirea 

arboretelor” – beneficiar Obstea Buciumu Zavidanu, Comuna Slatioara, Judetul Valcea, proiect cu o 

valoare publica nerambursabila de 9960 euro. 

In cadrul masurii 413.322 au fost declarate eligibile urmatoarele proiecte: 

- “Achizitionarea de utilaj si echipamente pentru serviciul public, Comuna Costesti, Judetul 

Valcea”, cu o valoare publica nerambursabila de 75.000 euro – beneficiar Comuna Costesti; 

- “Achizitionarea de utilaj si echipamente pentru serviciul public, Comuna Vaideeni, Judetul 

Valcea”, cu o valoare publica nerambursabila de 75.000 euro – beneficiar Comuna Vaideeni; 

- “Achizitionarea de utilaj si echipamente pentru serviciul public, Comuna Otesani, Judetul 

Valcea”, cu o valoare publica nerambursabila de 75.000 euro – beneficiar Comuna Otesani; 

- “Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru cresterea operationalitatii serviciului public de 

specialitate, transporturi si comunicatii, dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape din Comuna 

Maldaresti, Judetul Valcea”, cu o valoare publica nerambursabila de 75.000 euro – beneficiar 

Comuna Maldaresti; 

- “Renovare si dotare biblioteca in Comuna Barbatesti, Judetul Valcea”, cu o valoare publica 

nerambursabila de 52.434 euro – beneficiar Comuna Barbatesti. 

 

In data de 03.03.2014 s-a incheiat sesiunea de depunere a proiectelor pentru masurile 411.121 si 

413.313, sesiune in cadrul careia au fost depuse 2 proiecte selectate la nivelul GAL in scopul finantarii 

(masura 411.121) cu o valoare publica nerambursabila de 11.749 euro si un proiect declarat neconform 

(masura 413.313). 

 In aceasta perioada, in cadrul GAL Microregiunea Horezu sunt active apeluri de selectie proiecte 

pentru masurile 312 si 322, cu termen limita de depunere a proiectelor data de 19.03.2014 si apelul de 

selectie pentru masura 421, apel prelungit pana la data de 04.04.2014. De asemenea, in data de 

07.03.2014, Consiliul Director al Asociatiei GAL Microregiunea Horezu a aprobat lansarea apelurilor de 

selectie pentru masurile: 111, 121, 122 si 313 incepand cu data de 10.03.2014.  

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: 

www.galmicroregiuneahorezu.ro,  site-ul APDRP: www.apdrp.ro sau MADR: www.madr.ro. , sa ne apelati 

la numărul de telefon 0250861305, sa ne adresati intrebari pe adresa de e-mail 

galhorezu@horezuland.ro, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, situat pe 

str. 1 Decembrie, nr. 11 (Casa de Cultura din Horezu, Corp B, parter), de luni pana vineri, intre orele 

10:00-16:00, unde specialistii nostri va ofera in mod gratuit informații despre măsuri si ghidurile masurilor 

ce urmeaza a fi lansate. 
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