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  Anunt de presa  

Data publicarii: 10 aprilie 2014 
Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” va informeaza cu privire la situatia 

contractelor de finantare semnate de beneficiarii masurii 413.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii 
rurale”, sesiunea M 01/13-17.01.2014. Pentru  toate cele 7 proiecte selectate la nivelul GAL si declarate 
eligibile de catre APDRP, s-au semnat contractele de finantare,  cu o valoare publica nerambursabila de 
497.934 euro. De asemenea, pentru proiectul depus in cadrul masurii  411.122 – “Imbunatatirea valorii 
economice a padurii”, s-a semnat contractul de finantare, cu o valoare publica nerambursabila de 9960 
euro. 
  In cadrul masurii 413.322, sesiunea M 01/14 – 01.04.2014, au fost depuse 6 proiecte, declarate  
eligibile si selectate conform Raportului final de selectie din data de 08.04.2014, obtinand 
urmatoarele punctaje:   

“Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta” din Comuna Slatioara, Judetul 
Valcea cu o valoare totala de 92.287 euro, avand sprijin nerambursabil in valoare de 74.025 euro - 
obiectivul investitiei il reprezinta achizitia unui buldoexcavator accesorizat, 27 puncte; 

“Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia Comunei Otesani”, Judetul Valcea, cu 
o valoare totala de 60.728 euro, avand sprijin nerambursabil in valoare de 47.294 euro – obiectivul 
investitiei il reprezinta achizitia unui utilaj mobil pentru stingerea incendiilor si dotarea Caminului 
Cultural din satul Carstanesti, Comuna Otesani, 40 puncte; 

“Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta” din Comuna Stroesti, Judetul 
Valcea cu o valoare totala de 92.934 euro, avand sprijin nerambursabil in valoare de 74.550 euro - 
obiectivul investitiei il reprezinta achizitia unui buldoexcavator accesorizat, 30 puncte; 

“Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia Comunei Barbatesti”, Judetul Valcea 
cu o valoare totala de 92.885 euro, avand sprijin nerambursabil in valoare de 72.173 euro – obiectivul 
investitiei il reprezinta modernizarea terenului de sport si dotarea Caminului Cultural din Comuna 
Barbatesti, 37 puncte; 

“Consolidare, Modernizare si Reabilitare Termica Imobil Primaria Costesti” cu o valoare 
totala de 105.443 euro, avand sprijin nerambursabil in valoare de 74.998 euro, 32 puncte; 

“Amenajarea spatiilor de recreere pentru populatia rurala in Comuna Maldaresti, 
Judetul Valcea” cu o valoare totala de 120.035 euro, avand sprijin nerambursabil in valoare de 
75.000 euro – obiectivul investitiei il reprezinta construirea unui teren de sport si spatiu de joaca si 
dotarea Caminului Cultural din Comuna Maldaresti, sat Maldaresti, 42 puncte. 

  În urma verificărilor efectuate la nivelul APDRP a proiectelor selectate de către GAL 
Microregiunea Horezu, a fost declarat eligibil proiectul cu titlul “Achizite utilaje agricole PFA Giurea 
Elena Ania”, depus in cadrul masurii 411.121, sesiunea M41-01/14-03.03.2014, cu o valoare publica 
nerambursabila de 5624 euro, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa fie semnat contractul de 
finantare. 

Pana la aceasta data in cadrul masurii 413.312 -“Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 
micro-intreprinderi” cu termen de depunere 11 aprilie 2014, au fost inregistrate 5  proiecte, declarate 
conforme in cadrul GAL.  

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. 
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