
Proces verbal 

in urma Adunarii Generale Extraordinare  
a GAL Podisul Mediasului 
din data de 8.12.2009 

 
 
Aceasta Adunare Generala Extraordinara a fost programata ca urmare a lipsei de cvorum la Adunarea Generala 
Extraordinara care a avut loc pe 24.11.2009. 
 
De data aceassta au fost prezenti in majoritate primarii comunelor din teritoriul Leader si mai putini reprezentanti 
ai societatii civile si ai sectorului economic privat. (Vezi tabelul de prezenta anexat) 
 
Sedinta si-a putut atinge scopul intrucat in convocator a fost precizat faptul ca deciziile vor fi valide indiferent de 
numarul participantilor. 
 
Ordinea de zi a fost aceeasi cu cea din 24.11.2009 : 
1 – Scurta informare a stadiului Leader in Romania si in judetul Sibiu 
2 – Alegeri pentru un nou Consiliu director 
3 – Alcatuirea unei echipe executive a GAL PM 
 
Sedinta a fost moderata de Dl. Valentin Arvunescu, Director executive al Asociatiei “Ille et Vilaine – Sibiu” iar 
secretariatul a fost asigurat de Dl. Ovidiu Dragusanu, consilier in cadrul primariei Atel, animator al GAL PM. 
 

1. Informare despre Leader 
A fost reluata informarea facuta pe 24.11.2009, a carei sinteza se afla in Procesul verbal de sedinta. 
 

2. Alegeri pentru Consiliul director 
 
Consiliul director este compus din 7 membri, dintre care 3 din partea publica si 4 din sectorul privat si al 
societatii civile.  
S-a hotarat ca fiecare din partile parteneriatului public-privat sa detina cate o functie de vice-presedinte. 
 
Pentru functia de presedinte a fost o singura candidature, cea a Doamnei Georgeta IRIMIE, primar al orasului 
Tarnaveni. A fost aleasa cu unanimitatea voturilor celor prezenti. 
 
Pentru functia de vice-presedinte revenita primariilor s-a prezentat de asemenea o singura candidature, in 
persoana Dlui  Sorin POPA, primar al comunei Micasasa. A fost ales cu unanimitatea voturilor. 
 
Pentru cel de-al treilea post in Consiliul de administratie revenit sectorului public a candidat Dl. Blesch Hans 
MARTIN, primar al comunei Seica Mica. A fost ales cu unanimitate de voturi. 
 
Din partea sociatatii civile si a sectorului economic privat nefiind prezente sufuciente persoane reprezentative a 
fost votata in unanimitate propunerea ca acestia sa-si desemneze reprezentantii in Consiliul director intr-o 
reuniune ulterioara. 
 
Asociatia « Ille et Vilaine – Sibiu » a desemnat un candidat in persoana Dlui Emil LUPEAN, consultant, 
specialist in agricultura si dezvoltare rurala. 
 
Toti primarii prezenti au declarat ca sunt de acord cu hotararea sectorului privat si al societatii civile privind 
persoanele desemnate sa completeze Consiliul director. 
 
Ramane ca in cel mai scurt timp sa fie desemnate persoanele care vor ocupa functiile de vice-presedinte, 
secretar si membru in Consilioul director. 
 
 
09.12.2009                                                                                                      Ovidiu Dragusanu 
 
 


