
Proces verbal 
 

AG extraordinara 24.11.2009 
GAL PM 

 
Asociatia « Ille et Vilaine – Sibiu » (APIVS) a avut initiativa convocarii si a asigurat moderarea acestei intalniri in 
calitatea sa de structura care anima reteaua de GALuri din judetul Sibiu.  
 
Folosindu-si experienta in domeniul asociativ, al cooperarii internationale si al parteneriatului public-privat, 
APIVS incearca sa sprijine redinamizarea asociatiei GAL PM pornind de la restructurarea conducerii si 
continuand cu formarea membrilor din echipa executiva.  
 
Aceasta Adunare generala extraordinara a asociatiei nu a intrunit o prezenta care sa permita luarea unor decizii 
in mod statutar, desi a fost anuntata atat in scris cat si telefonic. 
Au fost prezenti doar 11 membri ai GAL la care s-au adaugat reprezentanti ai unor organizatii agricole care au 
fost invitate se inscrie in GAL. 
 
Am discutat totusi lucrurile care ne preocupa, conform ordinei de zi stabilita: 1 - Scurta informare asupra 
stadiului LEADER ; 2 - Alegeri pentru un nou Consiliu director ; 3 - Alcatuirea unei echipe executive 
 

1. Scurta informare asupra LEADER 

- A fost lansata masura 431.1 « Constituirea parteneriatelor public-privat » 
Asociatia GAL PM a depus si ea un proiect pe aceasta masura, si anume pentru Faza 3 « Sprijin 
financiar pentru pregatirea dosarelor in vederea selectiei GALurilor». Bugetul proiectului este de 
45.819.3 euro, din care cofinantarea din partea GAL PM trebuie sa fie de 14,403.3 euro. 

- APIVS a anuntat Consiliul Judetean, ca este necesar si normal ca acesta sa acorde un sprijin financiar 
pentru toate GALurile din judet. In urma acordului de principiu al Presedintelui CJS fiecare GAL trebuie 
sa depuna o cerere individuala in acest sens pana la sfarsitul lunii noiembrie.  

- Sunt recunoscute 140 de teritorii Leader la nivel national din care 112 au depus dosare pe masura 
431.1, faza 3. Finantarea prin aceasta masura permite redactarea strategiei si a dosarului de 
candidatura. 

- Fazele 1 si 2 din aceasta masura sunt consacrate sensibilizarii actorilor din teritoriu si formarii 
animatorilor. Pana pe 30 septembrie 2009 au fost primite candidaturile firmelor care vor realiza aceste 
actiuni. 

- Pe 15 februarie 2010 va fi deschisa prima sesiune de selectie pentru 20 de GALuri, din totalul 80 care 
vor fi selectate la nivel national.  

- APIVS organizeaza, impreuna cu parteneri din Franta si Polonia un schimb de experienta pe LEADER 
in perioada 1-5 decembrie 2009. Vor participa animatori din partea tuturor GALurilor din judet. GAL  PM  
va fi reprezentat de Dl Ovidiu Dragusanu de la Primaria Atel. Participarea financiara a partii romane 
este asigurata in principal de APIVS (4400 euro), contributia ce revine GAL PM fiind asigurata de 
« Mihai Eminescu Trust » si de « Telmelco » srl, fiecare cu cate 100 euro. 

 
2. Alegeri pentru un nou Consiliu director 

Intrucat prezenta la aceasta Adunare generala extraordinara nu permite alegeri se propune 
reprogramarea ei pentru prima decada a lunii decembrie. Este unanim acceptat ca presedintele GAL 
PM ar trebui sa fie unul dintre primarii teritoriului, care va avea si rolul de a mobiliza pe ceilalti primari, 
pe langa celelalte responsabilitati in fruntea unei asociatii de asemenea talie si importanta. 
 

3. Alcatuirea unei echipe executive 

Aceasta echipa executiva va trebui sa rezulte printr-o decizie a noii structuri de conducere, dar pana 
atunci de trei persoane s-au oferit sa contribuie la mobilizarea membrilor si la buna organizare a 
viitoarei Adunari generale. Aceste persoane sunt : Dl Sorin Popa - primarul comunei Micasasa, Dl Emil 
Lupean – expert in agricultura si dezvoltare rurala, din partea APIVS si Dl Ovidiu Dragusanu – consilier 
la primaria Atel, animatorul GAL.  

 
Adunarea generala extraordinara a fost reprogramata pentru 8 decembrie 2009, la ora 14.00 la Scoala   
Nationala de Gaz din Medias, avand aceeasi ordine de zi. 

 
 
                    25.11.2009                                                                        Valentin Arvunescu 


